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VOORWOORD B U D E EERSTE D R U K
Na de zeer gunstige ontvangst van het boekje „Onderscheiding der
grassenvanonshooi-enweilandvolgenskenmerkendernietbloeiende
spruiten", verschenen in maart 1940 als Mededeling No. 8 van de
Landbouwvoorlichtingsdienst, werd dit in verbeterde vorm in juni
1946 herdrukt als Mededeling No. 43. Toen ook deze tweede druk
spoedig was uitverkocht, werd in februari 1948 als noodmaatregel
volstaan met alleen de determinatietabel der grassen, voorzien van
tekeningen, in grote oplage uit te geven. Na grondige voorbereiding
zijn de schrijvers thans gereed gekomen met de verwerking van de
vegetatieve onderscheiding van vrijwel allegraslandplanten in tabelvorm. Deze onderscheiding isverlucht met tekeningen en aangevuld
met de specifieke waarderingscijfers en gegevensbetreffende voorkomenen standplaats. Ook eenzeereenvoudiggehouden determinatietabeldergrasseninbloeiendetoestandistoegevoegd.
Ik meen,dat dezeuitgebreidereuitgave, diereedsenkelemalenwerd
aangekondigd, eengrotesteunkanzijnvoor allenuit dekringen van
landbouwvoorlichting,-onderwijsen-praktijk, diemetonzegraslandplanten te maken hebben; degraslandplanten diezo'n grote invloed
hebbenopdewaarderingvangraslandendiezulkenuttigeaanwijzingenkunnengevenomtrentvochtigheidenbodemvruchtbaarheid.
Deschrijverszijnervanovertuigd, dat ditwerknogvoorveleverbeteringenvatbaar isenzijhoudenzichdientengevolgevooropmerkingen
ofaanvullingenaanbevolen.
DeDirecteur van deAkker- en Weidebouw,
IR. H. T. TJALLEMA

's-Gravenhage,oktober1949
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O N D E R S C H E I D I N G DER PLANTEN VAN ONS
HOOI- EN WEILAND, HOOFDZAKELIJK VOLGENS
K E N M E R K E N DER VEGETATIEVE DELEN 1 )
{Tabellen 1,la, lb, lc)
Inleiding
Debladeren,diewebijveleplantenna dekiemingvanhetzaadwaarnemen,kunneninhetalgemeeninviergroepenwordenverdeeld.
Bijdetweezaadlobbigen zijn dezehetbestherkenbaar; allereerst ontwikkelenzichbij dezeplantengroeptweekiembladen, dieuit dezaadlobben ontstaan en morfologisch zeer eenvoudig van bouw zijn; insnijdingen en beharing ontbreken nagenoeg steeds en het mag een
kunstopzichzelfheteneensoortaanzijnkiembladenteherkennen.
Na dit kiemstadium, dus te beginnen met het 3e blad, ontwikkelen
zicheenseriebladeren, diev/ejeugdbladerennoemen.Reedsbijhet3e
bladzijnvelemorfologischekenmerkenvanhetdefinitievebladwaarneembaarenelkvolgendbladvertoontdezekenmerkenduidelijker en
meer gedifferentieerd.
Alsbasisvoordeherkenningvandesoortzijndezebladerendoorhun
groteonderlingevariabiliteitevenwelnogweiniggeschikt.Pasnab.v.
6à8jeugdbladerenkrijgendebladereneenwatmeerconstantuiterlijk;
aandezevegetatievebladeren(inengerezin)zijndemorfologische kenmerkenhet hoogst ontwikkeld en desoortverschillen het best te definiëren en waar te nemen. Deze vegetatieve bladeren vormen hetuitgangspunt voor achterstaande tabellen. Wevinden deze bladeren b.v.
in *de rozetten, waarmee vele tweejarige gewassen de winter overblijven.
Na dit vegetatieve stadium ontwikkelen zich in de regel generatieve
delen, i.e. stengels met bloemen. De bladeren aan deze stengels zijn
gewoonlijk onderlingooknogalverschillend engaanvaak in morfologischeenvoudigergebouwdeschutbladerenover.
Dezemeestlangeensmalledelennoemenwetopbladerenenook deze
zijngewoonlijk voordeterminatieongeschikt;bijdedeterminatievan
grassen b.v. neme men dus nooit halmbladeren, maar goed ontwikkeldegrondspruiten.
') Hetgedeelte„Grassen"verscheenreedsin1940alsMededelingderLandbouwvoorlichtingsdienstNo8vandehandvanDr.D.M.deVriesenA.A.
Kruijne.In1946verscheen hiervan als Med. No43van dezelfde serieeen
tweededruk metmedewerking van W.D.Margadant.

Ontwikkelt eenplantzichnietuitzaad,dochuiteenknop(b.v.bijeen
wortelstok), dan ontbreken uiteraard de kiembladeren; onder deze
omstandighedenvormt deplant ook weinigofgeenjeugdbladeren. Er
ontstaat primaireenstengelendebladerenhieraankomeninprincipe
overeen met bovenaangeduide vegetatieve bladeren. Bij planten, die
zichop dezewijze ontwikkelen, treffen wegewoonlijk geenwortelrozetten aan (Equisetum species, Galium species, Lythrum salicaria en
veleandere),welwortelstandige,althanszeerlaaggeplaatstebladeren,
indien destengelsliggenenplaatselijk wortelen(Glechomahederacea,
Ajugareptans). Wanneer in de tabellen kenmerken van de stengel of
vandestengelbladerenwordengenoemd,treffen wedezeorganennormaalookbijdeonderhavigeplantaan.
Hetiswellichtnietoverbodighieraanteduiden,watondereenwortelrozet wordt verstaan. Bij een wortelrozet onderstelt men een aantal
straalsgewijs op degrond liggende of door andere kruiden omhooggedruktebladeren.Bijna steedsismeninstaat hetmiddelpuntvande
rozet aantegevenengewoonlijk staanwortelrozetten alleen.Watwe
onder wortelstandige bladeren inengerezinverstaan, zijn in deregel
verschillende bundels, diemin ofmeerapart staan, dochwaarvan de
bladerennietduidelijk straalsgewijsgerichtzijn,terwijlgewoonlijkéén
wortelstelselverschillendebundelsontwikkelt.
Echtewortelrozetten vindtmenbijplanten,waarbij nooit eengewone
stengel van enige betekenis voorkomt, ook niet in het bloeistadium,
b.v. bijPlantago-soorten en Taraxacum officinale: het orgaan, dat de
bloeiwijze draagt, is een bijzondere stengel (bloeias). Tot de wortelrozetten rekenen we,zoalsreedseerder werd opgemerkt, ook debladeren,waarmeeveletweejarige gewassendewinter overblijven. Wanneer echter in het tweedejaar het generatieve stadium intreedt, verdwijnt vaak door degroei van de stengel het karakter van dewortelrozetgeheel(b.v.Cirsiumvulgare).
Slechts in enkele gevallen zijn de vegetatieve bladeren in het bloeistadiumverdord(Campanularotundifolia, Seneciojacobaea); menkan
dus in de regel ook bloeiende graslandplanten met achterstaande tabellen bepalen. Men verzuime echter in dit geval niet de bloemkenmerkenaandehandvaneenflorateverifiëren.
Mengebruike steedseengeheleplant voor dedeterminatie;allereerst
kan men zich dan gemakkelijker een gemiddeld beeld van het blad
vormen,maarbovendienbeschiktmenoverkenmerkenvandestengel
enzonodigvandewortels.
Defigurengevenindemeestegevallenslechtséénbladweer.Vanzelf-

sprekend vertonen de bladeren, zelfs van hetzelfde individu, kleine
onderlinge verschillen. Zich strak aan de afbeeldingen houden kan
daarom wel eens tot verkeerde conclusies leiden. Van zeer variabele
bladeren ismeerdanéénfiguurgegeven.Denummersvóór desoortnamenen in detekst komen overeenmet diederfiguren;van enkele
ongenummerde soorten isgeenfiguur opgenomen. Dezesoortenverschillenvanwelopgenomen geslachtsgenoten door eenbepaald kenmerk, dat zichnietvoor afbeelden leent.Indienmenjuist gedetermineerdheeft, kanhettochvoorkomen,dateenplantvaneenbepaalde
finesse uitdetekstafwijkt. Menbedenkeechter,datdirecteenindirecte
menselijke invloeden talrijke, speciaal voor graslandplanten, abnormaleomstandighedenhebbengeschapen.Enkelevoorbeeldenhiervan
zijn devolgende.Eenblad, dat watbreder isdan demaximaalopgegevenbreedte,kanzeergoedafkomstig blijkentezijnvanplanten,die
op buitengewoon vruchtbare plaatsen groeien (b.v. in geilplekken).
Een plant, waarbij staat vermeld „op vochtigeplaatsen", kan bij het
verspreiden van slootbagger, die delenvan dieplant bevat, soms op
drogereplaatsenvoorkomen. Eenplant „vanziltegrond" of „uit het
kustgebied" kan na zoutwater-inundatie nogjarenlang in reeds ontziltegraslanden standhouden.
Achtervelesoortenzijnaanduidingengeplaatst, dieallereerst betrekking hebben op de algemeenheid van voorkomen, gevolgd door één
ofmeergegevensaangaandede standplaatsfactoren.
Webedienenonsdaarbijvandevolgendeafkortingen:
za: zeeralgemeen;de soortkomt voor in76-100%van dedoor ons
genomen grasmonsters van praktijkpercelen, ongeacht de aard
vanhetlandenongeachtdetalrijkheidperperceel;
a: algemeen,idemin51-75%dergevallen;
va: vrijalgemeen,idemin26-50%dergevallen;
na: nietalgemeen,idemin6-25%dergevallen;
z: zeldzaam,idemin1-5%dergevallen
Deze maatstaf verschilt van die, welke door de verschillende flora's
wordtaangelegd,daarinwordtnl.hetaantalvondsten,overvelejaren
verdeeld, maatgevend geacht. Planten, die volgens ónze aanduiding
algemeenzijn, zullenechter gewoonlijk ook in deflora'stot demeer
algemeneplantenwordengerekend.
Bijenkelesoorten echter houdemenvoor ogen,dat onze aanduiding
alleenvoorgraslandengeldt.
Onsonderzoek derNederlandsegraslandengafgemiddeldealgemene
frequentiecijfers, die voor zeer vele soorten zo laag liggen, dat een

verdeling van die cijfers in enkele groepen niet goed mogelijk was.
Tenaanzienvanhet gebruikstypevan depercelen,betekent:
eh: echthooiland; graslanden,dienooitbeweidworden;
hw: hooiweiden;hooiland,metna-eneventueelvoorbeweiding;
ww: wisselweiden; sommige jaren alleen beweid, andere jaren ook
gehooid;
hl: hooilanden; percelen waarop op een bepaald tijdstip gehooid
wordt;eensamenvattingvandeeh,hwenww;
ew: echteweiden,dienooitgehooidworden.
Terwillevaneengemakkelijke redactiezijnvaakenkele aanduidingen
achter elkaar geplaatst. De bedoeling is echter niet, dat men deze
steeds gekoppeld denkt. Staat er b.v. bij een soort: meest op droge,
kalkrijke grond, dan geven we daarmee aan, dat die soort, naar de
vochtigheidstoestand van de bodem gerekend, het meest op droge
gronden voorkomt en naar de kalktoestand van de grond gerekend,
het meest op kalkrijke bodem wordt aangetroffen. In de regel is de
soort dan wel het veelvuldigst op droge, kalkrijke gronden (als gekoppeld begrip), maar kan zich ook volkomen thuis voelen op of
drogeofkalkrijkeplaatsen,mitsdeanderefactornietteongunstigligt.
Voor deLatijnse en Nederlandse naamgeving hebben weons gericht
naar: HEUKELS-VAN OOSTSTROOM: Flora van Nederland, 1962, 15e
druk, P. Noordhoff N.V., Groningen. De spelling der Nederlandse
namenisechteraangepastaanderichtlijnenvande„Woordenlijst van
deNederlandseTaal" 1954,MartinusNijhoff, 's-Gravenhageenwijkt
daaromopsommigepuntenvandiedergenoemdeflora af.
In vier gevallen hebben weons eenNederlandse voorkeursnaam veroorloofd, in twee gevallen (beemdvossestaart i.p.v. vossestaart en
veldbeemdgras i.p.v. beemdgras) omdat de soort- en geslachtsnaam
anders gelijkluidend zouden zijn, in de beide andere gevallen (timothee i.p.v. timotheegras en fiorien i.p.v.fioringras)omdat deachtervoeging „gras", althans in landbouwkundige kringen, beslist ongebruikelijkis.
Bijdereproduktiesisinhet algemeengeenschaalaangegeven;invele
gevallenzijnergroteverschilleninafmetingmogelijk. Voordegrassen
echter iseen uitzondering gemaakt; bij de spruiten (blz. 74en 77)is
de schaal in het bijschrift vermeld, terwijl de grasbloempjes, bloeiwijzen of delen daarvan (blz. 99 en 100)op ongeveer natuurlijke
grootte zijnweergegeven.
Terwijl men in de tabellen zelf een meer gedetailleerde omschrijving
8

der kenmerken vindt, volgt hier voor een snelle oriëntering een kort
overzichtder hoofdgroepen.
Overzichtderhoofdgroepen
la Stengel bestaande uit goed scheidbare, spits getande
leden:
Equisétumtabel1 bij2
b Geenscheidbareleden
2
2a Planten zonder bladeren
tabel 1 bij 6
b Plantenmetbladeren
3
3a Planten met stekels
tabel1bij 10
b Plantenzonderstekels
4
AaPlantenmetkransstandigebladeren . . .tabel1bij15
(o.a.Galium:tabel1bij21).
b Geenkransstandigebladeren
5
5a (Overige)plantenmetsamengesteldebladeren
6
tabel1bij25
b Overigeplantenmetenkelvoudigebladerentabel1bij50 9
6a Bladeren 3-tallig (o.a. Papilionâceae: tabel1b,bh. 68)
tabel1bij26
b Bladerenniet3-tallig
7
la Bladerenmettopranken:Papilionâceae:tabellb, biz.68
b Bladerenzondertopranken
8
8a Blaadjes diepingesneden ofweerverdeeld tabel1bij33
b Blaadjesgaaftottenhoogstegespleten . tabel1bij42
9a Bladgeheelinfijneslippenverdeeld . . tabel1bij51
b Bladnietinfijneslippenverdeeld
10
10a Bladbovenzijde metsterharen: Capsélla btirsa-pastoris:
tabel1bij52
b Geensterharen
11
11a Lijnvormige bladeren met gave rand . tabel 1bij53
(o.a. Gramineae:tabel la, blz.40; Cârex:tabel1c,blz.
70).
b Niet lijnvormige bladeren óf lijnvormige met ingesneden bladrand
tabel1bij75 12
12a Bladerengaafofmetslechtshierendaareentandje
tabel1bij75
b Bladereningesneden
13
13a Bladerenondiepingesneden,tothalfwegdezijnerf
tabel1bij113
b Bladeren dieper ingesneden
tabel1bij147
9

TABEL 1
Algemeen
la Er is een stengel, bestaande uit goed scheidbare leden.
De meeste van deze leden dragen spitsgetande scheden
op de top. De stengel kan eindelings een langwerpig
vruchtaartje en zijdelings kransen van eveneens gelede
zijassen dragen
b Geen dergelijke stengel
la De stengel is roodbruin, draagt enkele wijde, spitsgetande scheden en een eindelings vruchtaartje. Fertiele
vorm van No 51 Equisétum arvénse L., Heermoes (Akkerpaardestaari). na; voorkeur voor droge, kalkrijkere
gronden.
b De stengelisgroen
3« De stengel heeft een zeer grote centrale holte en is gemakkelijk plat teknijpen. No 52EquisétumfluviâtileL.,
Holpijp. z; zeer vochtminnend; nog het meest in armere
eh.
b Decentraleholteisniet zeergroot (No 51, 53) . . . .
4
Aa Het eerste lid der zijassen (het gewrichtje niet medegerekend) is korter dan de aangrenzende schede aan de
stengel; de takken zijn vrij gevuld en hebben iets holle
zijkanten. Aantal der niet centraal gelegengrote holten:
5-9.
No 53 Equisétum palustre L., Lidrus {Moeraspaardestaart), na;voorkeur voor vochtige,arme gronden.
b Het eerste lid der zijassen islanger dan de aangrenzende
stengelschede; de takken zijn diep gegroefd. Aantal zijholten: 8-13. No 51 Equisétum arvénse L., Heermoes
(Akkerpaardestaart). Zie 2a.
5a Er zijn geen bladeren; er zijn slechts een of meer bloemen of wel één of meer stengelachtige organen, die aan
hun voet scheden en zijdelings of eindelings een bloeiwijzekunnen dragen
10

2
5

3

6

b Er zijn bladeren, hetzij bevestigd aan een opgaande
stengel,hetzij wortelstandig; zekunnenzijn rondachtig
opdoorsnede(No95,97)ofkleinenzeervlezig(No 118)
6a Er zijn slechts één of meer grote,lila bloemen, diemet
hun kroonbuis in de grond reiken. No. 54Colchicum
autumnâle L., Herfsttijloos.z; hier en daar op uiterwaarden.
b Erzijnslechtsgroeneofbruinachtigestengels
la De stengel heeft een centrale holte, die met aaneengesloten, wit merg gevuld is (lengte- en dwarsdoorsnede
enloep,No56,57),debruineschedeaandestengelbasis
draagteenstekeltjevan ± \ cm
b Decentraleholteheeft verticalekanalen,waarinhieren
daar dwarsschotjes; de schede is scheef afgesneden en
draagt geen stekeltje. No 55 Eleócharis palustris R. et
Sch., Waterbies.na;zeervochtminnend.
8a De stengel is glanzend en ongegroefd, iets geelgroen.
No56Jtincuseffüsus L.,Pitrus.na;vochtminnend.
b Destengelisdofengegroefd,meergrijsgroen.
No 57 Jüncus conglomerâtus L., Biezeknoppen. z; op
vochtige,armegrond.
9a Deplantdraagtstekelsofdorens
b Deplantisruwbehaardtotkaal
10a De bladeren zijn ongestekeld; de stengel draagt in
scherpepuntenuitlopendetakjes.No38Ononisspinósa
L., Kattedoorn.z; nagenoeg alleen op rivier- en zeedijken.
b Debladerendragenstekels
lia De bladeren zijn langwerpig tot lijn-lancetvormig, iets
bochtig en ten hoogste ondiep ingesneden. Onderzijde
dicht, aanliggend behaard of sterk viltig. Stekels klein;
hetbladkanzonderbezwaarwordenaangepakt.
No 58CirsiumdisséctumHUI,Spaanseruiter, na;nagenoegalleeninnatte,arme,zureveenhl.
JeugdbladerenvanNo62CirsiumpalustreScop., Kale
jonker, voldoenookaandezebeschrijving,alleenisde
onderzijdevanhetbladhierweinigviltig.
b Debladerenzijn ondieptot diepingesneden;deonderzijde afstaand behaard, iets spinnewebachtig tot kaal.
Destekelszijnniettenegeren
11

9

7

8

10
15

11

12

12a Bij de jonge (niet doorschietende) plant staan de bladeren in eenduidelijke wortelrozet. Indiener een stengel
is, lopen de bladeren er langs af, zodat hij stekelig gevleugeldekanten heeft
14
b Ook bijjongeplanten geenduidelijke wortelrozet . . . 13
13a Bladeren geheel kaal, zeer stijf en hard, wit gerand;
grote nerven wit; fijnste nervatuur bij doorzicht scherp
afgetekend in het grijsgroene bladmoes. No 59 Eryngium campéstre L., Kruisdistel. z; nagenoeg alleen op
drogere, kalkrijkere plaatsen in het rivieren- en kustgebied.
b Bladeren van boven vrijwel kaal, onderzijde spinnewebachtig behaard, iets vlezig maar niet zeer hard en stijf.
Bladrand met brede, verticale bochten. Ten hoogste de
hoofdnerf lichtgroen, bij doorzicht geenfijne nervatuur.
De meest algemene distel.No 60Cirsiumarvénse Scop.,
Akkerdistel, va; op allerlei gronden; soms massaal optredend.
14a De bladeren hebben een aantal gelijkvormige, 2-3 spletige, schuin gestelde slippen en een stevige, nagenoeg
gave, lancetvormige eindslip. Rozetten grijsgroen.
No 61CirsiumvulgäreTen., Speerdistel, z.
b Bladeren zonder duidelijke, gelijkvormige slippen en
zonder een dergelijke lancetvormige eindslip. Bladeren
der oudere rozetten meest met roodbruine gloed, doordat de randen plaatselijk gekleurd zijn. No 62 Cirsium
palustre Scop.,Kalejonker, na; vaak in vochtige, arme
veenhl.
15a Er iseen stengel,waaraan één ofmeer duidelijk gescheiden kransen (of „halve" kransen: No 63) van bladeren
staan, nl. steeds 3-12 bladeren op gelijke hoogte (No
64,67,68)
16
b Geenkransstandige bladeren
25
16a De bladeren zijn vrij diep ingesneden; er zijn per krans
in deregel 3gewonebladeren en 2kleinere steunbladen.
No 63 Potentilla erécta Räuschel, Tormentil. na; meer
speciaalinarmehlop veen.
b Bladeren geheel of nagenoeg gaaf en per krans onderlingevengroot
17
17a De plant geeft bij verwonding overvloedig melksap. Er
12

is één scherm van ^ 8 bladeren, de lager geplaatste
bladeren staan verspreid. No 127 Euphorbia ésula L.,
Heksenmelk. z; nagenoeg alleen op drogere, kalrijkere
plaatseninhetrivierengebied.
b Geenmelksap
18
18a Eriseenkransvanmeest4forsebladeren,dieopdetop
vandestengelstaaneneeneirondevruchtinsluiten.
No 54ColchicumautumnâleL., Herfsttijloos. z; hieren
daaropuiterwaarden.
b Debladkransensluitengeeneirondevruchtin . . . . 19
19« De bladeren zijn breder dan \ cm; kransen van ten
hoogste4bladeren
20
b De bladeren zijn smaller dan \ cm; kransen van 4-12
bladeren(Galium)
21
20« Bladeren bij doorzicht zonder oranjebruine stippen.
Stengel vierkantig. No 64Lythrumsalicâria L.,Kattestaart.z;nagenoegalleeninnattehl.
b Bladeren met oranjebruine stippen. Stengel rond
met lijsten. No 65 Lysimâchia vulgaris L., Wederik.
z;meestinnatte,armeveenhl.
21a Debladtopisstomp,althanszonderstekelpuntje; doorgaans kransen van 4 bladeren. No 66 Galiumpalustre
L., Moeraswalstro. na; zeer vochtminnend; meer op
armeveengrond.
b Bladerenmetstekelpuntigetop
22
22a Kransen van 8-12 zeer smallebladeren met naar beneden omgerolde randen. No 67 Galium verumL., Echt
walstro.na;vochtmijdend;vaakoparme,zandigegrond.
b Kransenmet4-8bladeren,dieinhetmiddenbrederzijn
danaandetopenbasis(No68)
23
23a Stengelzonderweerhaakjes,glad
24
b Stengel met weerhaakjes, ruw; meestal kransen van 6
bladeren.No 68GaliumuliginósumL.,Kleverigwalstro.
na;vrijvochtminnend;meestinarmehl.
24a Onderaan de stengel kransen van 4-5, hogerop meest
van 6bladeren. Plant tot ± 3dm. No 69 Galiumhercynicum Weig. Liggendwalstro. na; nog het meest op
arme,drogeregronden.
b Kransen alle 6-8 bladig. Plant forser. Galiummollügo
L.,Gladwalstro.z.
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25a Het blad issamengesteld (No 76,83,85,86)
26
Aanelkebladsteelzitten2ofmeerduidelijk gescheiden
enophetoogzelfstandigedelen(blaadjes),dieooklangs
de hoofdnerf niet samenhangen. Aan de top bevindt
zich een eindblaadje of een rank. Eenliggendestengel
met bladerenissteedsvan eensamengesteld bladteonderscheiden doorzijn nietuitgegroeidebladeren aande
top (No 129, 144).
b Het blad isenkelvoudig(No 139,173)
50
26a De bladeren zijn 3-tallig(No 47,48, 70onder) . . . . 27
Slechts aan de top draagt de bladsteel 3 blaadjes, het
middelsteissomskortgesteeld.Aandevoetvandebladsteelstaanvaaksteunblaadjes,dieinenkelegevallenveel
op de gewone blaadjes lijken.
b De bladeren zijn op anderewijze samengesteld . . . . 30
27a De blaadjes zijn vrij diep en onregelmatig ingesneden
(No70)ofwelgrofgezaagd(No63)
28
b Deblaadjes zijn gaaf of dragennaar detop fijne tanden;
er zijn steunbladen (No 46, 47). Papilionàceae, Vlinderbloemigen, blz.68.
28a De plant heeft een duidelijk knolvormig verdikte stengelvoet (meest onder deoppervlakte!). Toppen der bladslippen stomphoekig. No 71 Ranunculus bulbósus L.,
Knolboterbloem, na; gaarne in drogere graslanden in
het rivieren-en kustgebied.
De jeugdbladeren van deze soort zijn niet 3-tallig; zie
No 71 links.
b Geenknolvormige stengelvoet
29
29a Alleen de bovenste bladeren drietallig, de onderste uit
vijf delen bestaand. Alle bladstelen met steunbladen
aan de voet. Blaadjes niet breder dan 1 cm. Potentilla
ânglicaLaich., Kruipganzerik, z
b Geen steunbladen; blaadjes breder dan 1 cm. Stengel
liggend,indeknopen gemakkelijk wortelend.
No 70 Ranunculus répens L., Kruipende boterbloem, za;
voorkeur voor vochtige gronden.
30a De blaadjes, meest 5, alle op de top van de bladsteel
(handvormig samengesteld), het Ie en 5e even met het
aangrenzende verbonden. No 72 Potentilla réptans L.,
Vijfvingerkruid. na; voorkeur voor drogere, kalkrijkere
gronden.
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b Het blad isniet handvormigsamengesteld (No 86), gevind(No78,89)
31
31a Bladeren met topranken: aan de voet van de bladsteel
steunbladen. Papilionäceae, Vlinderbloemigen, blz. 68.
b Geenranken
32
32a Sommige blaadjes zijn ook weer halverwege of verder
ingesneden of weler ontstaan door voortgezetteverdelingblaadjesvande2een3eorde(No79,80) . . . . . 33
b Blaadjes gaaf of met insnijdingen die niet tot de helft
gaan
42
33a Blaadjes geheel in tot ten hoogste 2mm brede slippen
verdeeld(No73,75)
34
b Delaatsteverdelinglevertgeenfijneslippen (No78,80) 38
34a Bladerenwitviltigenbijwrijvingsterkaromatisch.
No74ArtemisiamaritimaL.,Zeealsem.z.;alleeninhet
kustgebied.
b Bladerennietviltigennietsterkaromatisch
35
35a Bladinalgemenegedaantelangwerpigtot lancetvormig
(No75).Aantalparen meestmeerdan 10,naardebasis
steeds kleiner en eenvoudiger van bouw wordend. No
75 Achillea millefolium L., Duizendblad. va; nagenoeg
alleenopdroge,beweidepercelen.
b Bladinalgemenegedaantedriehoekigtot eivormig(No
76,77)
36
36a In de oksels der zijnerven geenslippen. No 77Daücus
caróta L.,Peen.na; nog het meest op drogere, niet te
zuregronden;verdraagtbeweidingslecht.
b Indeokselswelslippen
37
37a Slipjeskorter dan 1 cm,talrijk (vergelijk No 73en76);
devruchten(ookdejonge)bijwrijvingsterkaromatisch.
No76CârumcârviL.,Karwij. na;opkalkrijkekleivnl.
inhetrivierengebied.
b Veleslippenvan ± 1 cm,enkelezelfslanger,niet talrijk
(vergelijkNo 73en76);vruchtennietsterk aromatisch.
No73PencédanumcarvifóliaVill., Karwijvarkenskervel.
z;uitsluitendlangsdegroterivieren.
38a Blaadjes derlaatsteordeindebovenstehelft metmeest
3grovetanden; bovenzijde blauwgroen. No 78ThalfctrumflavumL., Poelruit. z; bij voorkeur op vochtige
gronden;verdraagtvrijwelgeenbeweiding.
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b Blaadjes met meertanden
39
39Ö Blaadjes van de laatste orde eirond met regelmatig gezaagde rand. No 79 Angelica sylvestris L., Engelwortel.
z;bijvoorkeur innatte,armehl.
b Blaadjes nieteirond, onregelmatig ingesneden . . . .
40
40a Er zijn vele blaadjes van de 2e orde, waarvan er meestal
ook weer enkelesamengesteldzijn.No 80AnthriscussylvestrisHoffm., Fluitekruid,z;meer speciaalinhl.
b Er zijn ten hoogste enkele blaadjes van de 2e orde. De
diepste insnijdingen van de onderstejukken sterk scheef 41
41ö Blaadjes duidelijk gesteeld, ruw behaard. No 81 Heräcleum sphondylium L., Bereklauw. z; nog het meest op
kalkrijke grond.
b Blaadjes nagenoeg zittend, kaal of iets behaard, bovenzijdewat glanzend. No 82PastinäcasativaL., Pastinaak.
z.
Isdegrondvormvanhetblad 3-tallig,maar het topblad
ensomsookdebeideanderezelfweeruit3delensamengesteld,ziedanindezetabelterugbij28.
Riekthetbladbijwrijvingsterkaromatisch,dan:Nol76
TanacétumvulgäreL.,Boerenwormkruid.
42a Paren (jukken) grote blaadjes wisselen af met paren veel
kleinere:afgebroken gevind(No 83,84)
43
De blaadjes staan somsinhet geheelniet tegenoverelkaar;menkan dannietmeer van „paren" of „jukken"
spreken.
b Bladerenniet afgebroken gevind
44
43a Topblaadje duidelijk groter dan de andere, 3-lobbig;
steunbladen cirkelrond. No 83 Filipéndula ulmâria
Maxim., Moerasspirea, na; vochtminnend; 't meest in
armehl.
b Topblaadje vrijwel gelijk aan de andere; achterzijde der
blaadjes zilvergrijs behaard. Steunblaadjes lancetvormig, met de bladsteel vergroeid. No 84 Potentilla anserinaL.,Zilverschoon, va.
44« Blaadjes rondachtig, hoekig, kaal en vrijwel gaaf. Bladvoet vaak hartvormig; nervatuur reliëfachtig. No 85
Cardâmine pratensis L., Pinksterbloem. za; gaarne op
vochtigepercelen;minder inew.
b Blaadjes anders
45
45a Een topblad en 2 of 3jukken zeer dicht bijeen aan de
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top van de bladsteel. No 86 Cómarum palustre L.,
Wateraardbei, z; zeer vochtminnend, veelal in veenhl.
b Blaadjesnietdichtbijeenaandetopvandebladsteel. . 46
46a Onderstejukmetsterkscheveblaadjes,demeernaarde
top geplaatste jukken met blaadjes van eenvoudiger
vorm.Bladerenruw behaard. No 81Heräcleum sphondyliumL., Bereklauw. z; het meest op kalkrijke grond.
Zieookindezetabelterugbij416.
b Alle jukken met nagenoeg symmetrische blaadjes van
gelijkevorm
47
47a Blaadjes meest wat groter dan IJ bij 3cm, vooral het
eindblaadje,datvaakwatforserisdandeandere.Grove,
niet scherpe tanden. No 87 Valeriana officinalis L.,
Valeriaan,z;uitsluitendineh;vochtminnend.
b Blaadjesmeestkleinermetvrijscherpetanden . . . . 48
48a Blaadjes zittend, bladeren zonder steunbladen aan de
voet van de bladsteel. No 88 Pimpinélla saxffraga L.,
Kleinebevernel.z.
b Blaadjeskortgesteeld,bladerenmetsteunbladen . . . 49
49a Toptandvandeblaadjes kleinerenwat teruggetrokken.
Aantaljukken4-12.Blaadjes meestzonder steunblaadjes.No 89aSanguisórbaminorScop.,Kleinepimpernel.
z;noghetmeestopkalkrijkere plaatsen in het rivierengebied.
b Toptand van de blaadjes normaal uitstekend. Aantal
jukken 3-6. Blaadjes meest met steunblaadjes. No 89
Sanguisórba officinalis L., Grotepimpernel, z; op vochtigeplaatsen.
50a Het blad bestaat geheel of grotendeels uit smalle, tot
H mm bredeslippen(No74,75)enisnietduidelijk enkelvoudig .
51
b Het blad is duidelijk enkelvoudig, gaaf tot diep ingesneden;inhetlaatstegevallopeneventueleslippennaar
de hoofdnerf uit in langs dienerf lopende smalle stroken(No139,173)
52
51a Slippen kort, spits gepunt, niet viltigbehaard. Blad bij
wrijving niet sterk aromatisch. No 75AchilleamillefoliumL.,Duizendblad.va;nagenoegalleenopdroge,beweidepercelen.
b Slippenmeerwormvormig, niet spits gepunt,witviltig.
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Blad bij wrijving sterk aromatisch. No 74 Artemisia
maritimaL.,Zeealsem. z;alleenbij de zeekust.
52a Met de loep zijn op de bladbovenzijde enkele 3-5-stralige haren te zien (soms lastig). Uiterst variabele plant
met gave tot diep ingesneden bladeren; de laatste vaak
met slippen, die aan hun basis „overliggen". Er is een
wortelrozet, eventueel zijn er witte bloempjes en driehoekigevruchten. No 139Capséllabürsa-pastoris Med.,
Herderstasje, z; tredplant.
b Geen sterharen
S3abc
53a Bladeren naar verhouding lang en smal: lijnvormig
(lengte ± 10ofmeer maal debreedte);bladrand gaaf. . 54
b Bladeren niet lijnvormig; als ze dit wel zijn, is de bladrand ingesneden
ISabc
c Indien de bladeren iets vlezig zijn en enkele centimeters
breed:zieterugindetabelbij 18a.
54a Stengelbladeren 2 bij 2 op gelijke hoogte (tegenoverstaand No 90, 91, 92), vaak met zich ontwikkelende
knoppen indebladoksels
56
b Er zijngeentegenoverstaande stengelbladeren . . . . 55
55a Onderste bladeren rondachtig, de meer naar boven geplaatste vrijwel lijnvormig. No 147 Campanula rotundifólia L., Grasklokje, z.
b Deverschillen inbladvorm zijn nietzogroot
60
56a Plant naar boven klierachtig behaard; van zilte grond.
Bladerenmetvliezigesteunbladen (No 90)
57
b Geen klierachtige beharing, ten hoogste enkele wimpers
aan debladbasis. Geen steunbladen
58
57a Doosvrucht weinig langer dan de kelk. Zaden smal- of
ongevleugeld. Sperguläria salina J. et C. Presl, Zilte
schijnspurrie.z;verdraagt zout.
b Doosvrucht 1J-2 maal zo lang als de kelk. Zaden breed
gevleugeld. No 90SpergulàriamarginâtaKittel, Gerande
schijnspurrie.z; verdraagt zout.
58a Zeer klein plantje, mosachtig. Bladeren sterk glanzend,
± 1cm lang en tot 1mm breed, met topspitsje. Stengel
rond. No 91 Sagina procümbens L., Liggende vetmuur.
va;vrij vochtminnend.
b Plant groter; volgroeide bladeren langer dan 1 cm.
Stengelduidelijk vierkant
59
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59a Plant blauwgroen,geheelkaal.No92Stellâriapalustris
Retz., Zeegroene muur. z; zeer vochtminnend, nog het
meestinarmehl.
b Plantnietblauwgroen;bladerenaandevoetmetenkele
kleinewimpers.No93StellâriagramineaL , Grasmuur
va;vochtmijdend.
60a Onderzijde van het blad bol, bovenzijde bol of vlak,
nooit met duidelijk opstaande kanten (doorsnede en
loep:No95,97a)
61
b Volgroeide bladeren vlak (tenhoogste iets gekield)of
gootvormig, dus dan met verdiepte bovenzijde, inhet
laatstegevalstaandezijrandenopofnaderenelkaarzelfs
(No101,102)
64
61a Deplant riekt sterknaaruien.No94AlliumvinealeL.,
Kraailook.z; vrijwel uitsluitend op droge, kalkrijke
zavelgrond.
b Geenuiegeur
62
62a Het blad is in kamertjes verdeeld door dwarsschotjes,
dieduidelijk voelbaarzijnbijheenenweerstrijken.
No 95JüncusarticulâtusL., Waterrus. na;zeer vochtminnend.
b Geenkamertjes
63
63a De bladeren hebben een holle schede, die witvliezig
gerand isenwaarvan detoppuntiguitsteekt (No 97a).
Bladeren vrijwel in één vlak staand; bladbovenzijde
zonder smallegroef. Bijdoorbreken geeft hetbladeen
zwakke, typische geur. No97aTriglóchin palustrisL.,
Moeraszoutgras. z; zeer vochtminnend; ook op zilte
plaatsen.
b Bladeren metvrijwel vlakke schede,zonder puntig uitstekende,vliezigerand; bladbovenzijde metzeersmalle
groef. No 96Armériamaritima Willd., Engels gras.z;
opofbijzilteplaatsen.
64a Blad(hoofdnerf)bijdoorbrekenmetmelksap.
No 98 Tragopógon pratensis L., Morgenster, z; zeer
vochtmijdend, verdraagt vrijwel geenbeweiding;meest
bijmindergoedefosfaattoestand; kalkminnend.
b Bladzondermelksap
65
65a Demiddennerf vandemeest meerdan2cmbrede,stijf
rechtopstaandebladerenaanbeidezijdenverdikt,zodat
19

de bladdoorsnede smal ruitvormig wordt (zwaardvormig).
No 99 Iris pseudâcorus L., Lis. z; zeer vochtminnend,
bijvoorkeuropveen.
b Bladeren niet zwaardvormig en in deregel smaller dan
2cm
66abc
66a Er zijn bladscheden, diegroepsgewijs in elkaar sluiten,
waardoor afzonderlijk staande bladgroepen (spruiten)
gevormd worden, waarin de bladeren elkaar in leeftijd
enontwikkelingopvolgen
67
b De bladeren hebben geen scheden, die eenjonger blad
omsluiten, ieder blad staat zelfstandig en heeft zijn bevestigingspunt op of onder deoppervlakte (wortelstandig)
73
c Indienerbovendienrelatiefbredebladerenzijn,zie125a
vandezetabel.
67a Bladstand J (men moet een blad over een halvecirkelomtrekgedraaiddenken,wilhetdestandvanhetvorige
ofvolgendeinnemen,zieNo 179)
68
b Bladstandanders,meest\ (zieNo 179)
69
68a Het blad gaat aan zijn basis ineens in de bladschede
over, deze organen duidelijk gescheiden. Gramineae,
Grassen,tabella,blz.40.
b Debladschedegelijkt veelophet duidelijk gootvormige
blad, alleen draagt zeeenvliezigerand, die aan de top
puntiguitsteekt.Bladbijdoorbrekenmettypischegeur.
No 97 Triglóchin maritima L., Strandzoutgras. z; op
zilteplaatsen.
69a Bladerennagenoegvlak; derand met langewitteharen
bezet. No 100 Lüzula campéstris D C , Veldbies. na;
overwegendopzure,armegronden.
b Bladeren met een gootvormige inzinking in de lengterichting(No101,177)
70
70a Bladrandennietnoemenswaard opstaandofnaarelkaar
gebogen; goot smaller dan de bladbreedte. (No 177)
Cärex,Zegge,tabel lc,blz.70.
b Bladrandenopstaandofnaarelkaargebogen
71
71a De gootvormige inzinking eindigt enkele centimeters
onder de bladtop, deze zelf driehoekig op doorsnede;
blad vaak met purperen vlekken. No 101Erióphorum
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angustifólium Honckeny, Veenpluis. na; nog het meest
opnatte,zureenarmegronden.
b Deinzinkinglooptdoortotdetop
72
72c Plant niet dicht zodevormend, met kruipende wortelstok; fijne netvormige tekening op de bladbovenzijde
(loep).Bloempjesgesteeld.No102JtincusgerórdiiLoisl.,
Ronderus.z; vrij vochtminnend; op niet te zure gronden,speciaalinhetkustgebied.
b Plant in kleine, dichte zoden. Bloempjes ongesteeld
Cârex pulicâris L., Vlozegge, zieook blz.70.z,uitsluitendinnatte,zeerarme,zureveenhl.
73a Plantmeteenbol,diemeestdiepindegrondzit;bladerenmetwittemiddenstreep.
No 103 Ornithógalum umbellàtum L., Vogelmelk. z.
b Geenbolengeenwittemiddenstreep
74
74a Bladerenkaal,meestmeteenenkeltandje, aanmerkelijk
meerdan10 x zolangalsbreed.No 104PlantâgomaritimaL.,Zeeweegbree.z;uitsluitendopofbijzilteplaatsen.
b Bladeren iets behaard, lengte niet meer dan 10 x de
breedte. No 106 Plantâgo lanceolâta L., Smalle weegbree.va;bijvoorkeurinarmerehl.
75a Bladrand gaaf of slechts met hier en daar een tandje
(geenslipjes).Meestalverlooptdebladrandstrak,alleen
bij sommigegrotebladeren isderand wat bochtig (No
112, 119).In geen geval is er sprake van een enigszins
regelmatigingesnedenrand
76
Hierbijrekenenweookhetpijlvormigeenspiesvormige
blad (No 109,110).
b Bladrand duidelijk ingesneden; de insnijdingen gaan
somsookverderdanderand,maarnietdieperdanhalfweg de zijnerven. De bladvorm is vrijwel steeds nog
directvast testellen.Sommigesoorten vertonen aan de
bladvoet enkelediepereinsnijdingen, zodat daar enkele
slipjesontstaan;indat gevalblijft echter dat dieperingesnedendeeltothetbasalederdedeelvanhetbladbeperkt(No 146,158)
113
c Bladerendieperingesneden,totdehoofdnerf; deinsnijdingen soms boogvormig verlopend (No 165). De verdelinginslippen leidt vaak deaandacht af van dealgemenegedaantevanhetblad
147
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In een enkel geval draagt een lijnvormig blad enkele
naarvorengerichteslippen:No 169Plantâgocorónopus
L., Hertshoornweegbree. z; op of nabij zilte plaatsen.
76a Naast de hoofdnerf lopen, los daarvan, nog één of meer
nerven van de bladvoet naar de top (loep: No 105, 107)
-parallelnervig ofkromnervig
77
b Geen parallelnervatuur; hoofdnerf eventueel met zijnerven
81
77a De bladeren nietineenwortelrozet
78
b Allebladeren ineenwortelrozet
79
78a De bladeren zijn meer dan 1dm lang en hebben een aan
de boven- en onderzijde verdikte middennerf. No 99
Irispseudäcorus L., Lis. z; zeer vochtminnend ;bij voorkeur op veen.
Bladerenvaakplaatselijk gegolfd enbovendienmet vrij
sterk aromatische geur: AcoruscalamusL.,Kaimoes, z;
zeervochtminnend.
b Debladeren zijnenkelecentimeterslang,nogalvariabel:
rondachtig tot lancetvormig, in de regel met een enkel
tandje aan de rand. No 105 Ranunculus flâmmula L.,
Egelboterbloem, na;gaarne innatte,arme veenhl.
79a Bladerenlijn- tot lancetvormig.
No 106Plantâgolanceolâta L., Smalle weegbree.va; bij
voorkeur inarmerehl.
b Bladeren eirond tot elliptisch
80
80a Bladschijf aan de voet wat sneller versmald dan aan de
top, daardoor in de onderste helft het breedst; weinig of
niet behaard; bladeren duidelijk gesteeld. No 107
PlantâgomajorL.,Groteweegbree.va;gaarneop vruchtbareweiden;verdraagt betreden goed.
b Bladschijf aan de top en voet gelijkelijk versmald, daardoor ongeveer in het midden het breedst;kort en dicht
behaard; bladeren meer zittend. No 108Plantâgomédia
L., Ruige weegbree. z; nagenoeg alleen in het rivierenen kustgebied.
81a Boven de plaats waar de bladsteel bevestigd is, bevindt
zich een vliezig, meest getand kokertje (tuitje: No 109,
111)
82
b Geen tuitje
88
82a Bladmet pijl-of spiesvormigevoet (No 109,110) . . . 83
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b Bladnietpijl-of spiesvormig
83« Bladvoet pijlvormig. No 109 Rümexacetósa L.,Veldzuring. za,meestinhlvanmindergoedebemestingstoestand.
b Bladvoet spiesvormig. No 110 Rümex acetoséila L.,
Schapezuring. z; zeer vochtmijdend, gaarne op zure,
armezandgrond.
RümexthyrsiflórusFingerh.(uiterwaarden)heeftmeest
2-puntigeslippen.
84a Bladerenlangerdan2\ cm
b Bladeren meest niet langer dan 2J cm, opvallend dof;
geheel of gedeeltelijk liggendeplant van open plekken.
No 111 Polygonum aviculâre L., Varkensgras. a; verdraagtbetredengoed(tredplant).
85a Bladeren zeer groot, ten minste 5 cm breed. No 112
RümexobrusifóliusL.,Ridderzuring.vz.
b Bladerentenhoogste3cmbreed
86a Bladvoet afgerond of hartvormig, blad meest zonder
donkeremiddenvlek, dof. Vrijwel onvertakte plant, die
zelden bloeit. Landvorm van No 113 Polygonum
amphibiumL., Veenwortel.z;vrijvochtminnend.
b Bladvoetversmald
87a Blad met scherpe smaak. Bloeiaartje ijl. No 114PolygonumhydropiperL., Waterpeper,z;vochtminnend.
Geenscherpesmaak,maareveneensmetijlebloeiaar:PolygonummiteSchrank,Zachteduizendknoop.
b Bladzonder scherpe smaak. Bloeiaartje dicht, rolrond.
Plant vertakt enbloeiendmetverscheideneaartjestegelijk. Bladmeest met eenzwartevlek. Polygonumpersicâria.,Perzikkruid.z.
88a Stengels,meerspeciaalnaaronderen,nietgroen,houtig,
zeer moeilijk breekbaar. Kleine, half liggende heester.
Bladeren korter dan 5 cm. No 116 Salix répens L.,
Kruipwilg.z;noghetmeestinzeerarmehl.
Een andere wilg, hoger en met grotere bladeren is:
SalixcinereaL.,Grauwewilg.z.
b Plantgeheelkruidachtig
89a Het blad is spiesvormig (met twee afstaande voetslippen). No 117 Convolvulus arvénsis L., Akkerwinde, z;
noghetmeestopdroge,nietzuregronden.
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Alshet bladeenzuresmaak heeft, ziedanterugby836.
b Geen spiesvormigblad
90
90a De bladeren zijn enkele millimeters lang en zeer vlezig.
No 118SédumacreL., Muurpeper, z; op droge, zandige
plaatsen;verdraagt zout.
b Bladeren groter
91
91a Het blad is sterk tot zwak behaard of het draagt aan de
basisenkelewimpers(loep)
92
b Hetbladiskaal,ookalismisschiendebladsteelbehaard. 104
92a Slechts enkele wimpers aan de bladbasis. No 93 StelläriagramineaL., Grasmuur. va; vochtmijdend.
b Het bladisookop andereplaatsen behaard
93
93a Het blad isfors, meer dan 1dm lang en meer dan 4 cm
breed, langs de bladsteel duidelijk aflopend en ruw behaard.No 119Symphytum officinale L., Smeerwortel. z.
b Het blad iskorter of(en)smaller
94
94a Het blad draagt opvallend lange,afstaande haren . . . 95
b Deharenzijn duidelijk, dochniet opvallend lang . . . 96
95a Grasachtig bladmet haren alleen op derand. Plant zonder uitlopers. No 100 Lüzula campéstris DC. Veldbies.
na; overwegend opzure,arme gronden.
b Blad omgekeerd eirond tot elliptisch, ook haren op de
bladschijf. Plant met lange uitlopers. No 120Hierâcium
pilosélla L., Muizeoor. na; zeer vochtmijdend; bij voorkeur opzure gronden.
96a Goedontwikkeldebladeren smaller dan 1£cm . . . . 97
b Goed ontwikkelde bladeren breder dan IJ cm
101
97a De grootste bladbreedte ligt dichter bij detop dan bij de
basis
98
b De grootste breedte in of onder het midden; bladeren
tegenoverstaand (niettegenoverstaand: No 135Polygala
vulgaris L., Vleugeltjesbloem. z.) No 123 Linum
cathârticumL., Geelhartje. z.
98a Bladeren duidelijk korter dan 2cm; tegenoverstaand
99
b Bladeren nagenoeg 2cmofzelfslanger;verspreid staand 100
99a Bladeren geheel, afstaand behaard. Veel algemener dan
de volgende soort. No 124 Ceràstium holosteoides Fr.,
Hoornbloem. za;voorkeur voor droge percelen.
b Bladeren zijn vrijwel alleen behaard op de tophelft der
bovenzijde met enkele wimpers aan de bladbasis.
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Cerâstium arvénse L., Akkerhoornbloem.z; nog het
meestindroge,kalkrijkeweiden.
100a Blad spaarzaam behaard. Plant met uitlopers. Stengel
kantig. No 121MyosotisscorpioidesL.,Moerasvergeetmij-nietje.z;vochtminnend.
b Blad duidelijk aangedrukt behaard. Geen uitlopers;
stengelrolrond.No 122MyosotiscaespitósaSch.,Zodevergeet-mij-nietje.z;vochtminnend.
101« De bladvoet is duidelijk hartvormig; bladeren tegenoverstaand (bladvoet ietsstengelomvattend; vanonderen iets viltige bladeren, die verspreid zijn: No 115
Pulicaria dysentérica Bernh., Heelblaadjes, z). No 64
Lythrum salicâria L.,Kattestaart. z; nagenoegalleenin
nattehl.
b Debladvoetnietduidelijkhartvormig
102
102a Hetbladiseivormig,nietlangerdan3£cm.
No126PrunellavulgarisL.,Brunei,va;meestbijminder
goedebemestingstoestand.
b Hetbladisnieteivormigenmeestlanger
103abc
103a Hetbladiszachtbehaardmethierendaarbijdoorzicht
bruinepuntjes (loep);bladtop spits,bladbasis duidelijk
versmald.Aaneventuelestengelsdebladerentegenoverstaand. Stengels rond met lijsten. No 65 Lysimâchia
vulgaris L., Wederik, z; meest in natte, arme veenhl.
b Bladvrijzachtbehaard, derand dichtgewimperd,zonder tandjes. Bladtop niet spits. Aan de onderzijde de
fijne nervatuur duidelijk zichtbaar. Aan eventuele
stengels de bladeren tegenoverstaand. No 141 Succfsa
pratensisMoench,Blauweknoop,na;gaarneopzureeh.
c Bladeren kort en stijf behaard; de rand niet dicht gewimperd. Bladvorm zeer variabel; de meest gave vormen nog hier en daar met een tandje. Stengel, indien
aanwezig, fraai gegroefd. Bladeren verspreid. No 161
Centauréa pratensis Thuül., Knoopkruid. na; bij voorkeuroparmeregronden.
De bladeren van dezesoort lijken sterk op dejeugdbladerenvanNo170KnaütiaarvénsisCoult.Knautia.z;
noghetmeestopkalkrijkebodem.Bijdezesoortontwikkelenzichlater bladerenmet duidelijke lancetvormigeslippen.
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104« De plant geeft bij verwonding overvloedig melksap.
No 127 Euphorbia ésula L., Heksenmelk. z; nagenoeg
alleenop drogereplaatsen inhet rivierengebied.
b Plant zonder melksap
105
105a Bladerenrond tot eirond
106
b Bladeren elliptisch tot lijnvormig
108
106a Bladbreedte meest minder dan 1cm. Stengel met één rij
haren. No 128 Stellària média Vill., Muur. na; gaarne
opbetere,stikstofrijkere gronden.
b Bladeren breder dan 1 cm
107
107a Liggende stengels, dicht bezet met paren kortgesteelde
bladeren, die bij doorzicht roodbruine puntjes vertonen
(loep, geen roodbruine puntjes: No 144 Veronica
serpyllifólia L., Tijmbladige ereprijs, na; op niet te zure
gronden). No 129 Lysimàchia nummuläria L., Penningkruid,va;duidelijkevoorkeur voorgehooide, kalkrijkere
percelen; meer op vochtige gronden.
b Lang gesteelde bladeren aan ijl bebladerde uitlopers.
Naast gave bladeren soms een blad met een diepe insnijding aan de voet. No 130Valerianadióica L., Kleine
valeriaan, z; nog het meest in arme eh, zeer vochtminnend.
Zieookindetabelterugbij786.
108a Blad met de grootste breedte boven het midden (spatelvormig); fijne nervatuur reliëfvormig op het blad. No
131 Lychnis flos-cüculi L., Koekoeksbloem, na; het
meest op vochtige, arme percelen;verdraagt beweiding
slecht.
b Grootste breedte van het blad in of onder het midden;
geenreliëfnervatuur
109
109a Bladrand gemakkelijk naar beneden omkrullend. Bladbovenzijde donkergroen, onderzijde lichtgroen met vele
witte puntjes (huidmondjes), 2-3 cm lang; bladeren
zittend aan een ronde stengel, beneden verspreid, boven
vaak tegenoverstaand. No 132 Gentiâna pneumonânthe
L., Klokjesgentiaan, z; nog het meest in arme, vochtige
veenhl.
b Plant met andere kenmerken
110
110a Plant van zilteomgevingmet ietsvlezigebladeren . . . 111
b Plant van niet zilte,meest venige,gronden
\\2abc
26

l i l a Bladerensmallerdan 1 cm,talrijk aankorte stengeltjes.
No 133GlauxmaritimaL.,Melkkruid. z;opziltegronden.
b Bladeren breder dan 1cm, gesteeld, wortelstandig. No
134 Aster tripólium L., Zeeaster. z; op vochtige, zilte
gronden.
112a Bladeren zittend, tegenoverstaand, naar de basis nagenoegnietversmald,methartvormigevoet,meestbreder
dan 1cm. No 64 Lythrum salicaria L., Kattestaart.z;
nagenoegalleeninnattehl.
b Bladereneveneenstegenoverstaand, blauwgrijs, smaller
dan 1cm. No 92 Stelläria palustris Retz.,Zeegroene
muur. z; noghet meest inarmehl;zeervochtminnend.
Meteenenkelwimpertjeaandebladbasis(loep)enniet
blauwgrijs:No93StellariagramineaL.,Grasmuur.
c Bladerenverspreid;plant vanwat drogeregronden. No
135PolygalavulgarisL., Vleugeltjesbloem.z.
Plant van natte, venige plaatsen, zie 786: No 105
RanunculusnammulaL.,Egelboterbloem.
113a Hetbladisspatelvormig(No136,137links,140) . . . 114
b Hetbladisnietspatelvormig
116
114a Hetbladheeft indeonderstehelft scherpetanden,meer
naar boven is het gaver van rand. No 137 Taraxacum
officinale Web.,Paardebloem, TSL;vrijkalkminnend.
b Bladrand niet scherp getand in het basale deel, tanden
grof,breedofzeerflauw
115
115a Bladeren in een duidelijke wortelrozet, met weinige
grove tanden. Blad met zoutachtige smaak. Geen uitlopers.No 136BéllisperénnisL.,Madeliefje,a.
b Bladeren niet in een duidelijke wortelrozet, alhoewel
wortelstandig.Insnijdingenflauw.Smaakietsbitter.
Meest met uitlopers. No 140 Ajüga réptans L., Zenegroen.z.
116a Blad met 3 lobben en gekartelde rand. Langgesteeld
jeugdblad van No 81Heracleum sphondylium L., Bereklauw. z;noghetmeestopkalkrijkegrond.
b Bladanders
117
117a Hetbladisrondtoteirond
118
b Hetbladislangwerpigtotlancetvormig
133
118a Het bladheeft brandbaren (zieook indetabelbij 134).
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No 156 Urtica ürens L., Kleine brandnetel, z; stikstofminnend.
b Geenbrandharen
119
119a Het bladheeft bijwrijving een sterkepepermuntgeur . . 120
b Geenpepermuntgeur
121
120a Bloemen tot eindstandige trossen verenigd. Bladbasis
nagenoeg afgeknot of zelfs iets hartvormig. Mentha
aquâticaL., Watermunt, z; zeer vochtminnend;meer op
armere gronden.
b Bloemen in okselstandige groepen. Bladvoet iets versmald. No 142MenthaarvénsisL.,Akkermunt. z.
121a Het blad is rond, de bladsteel in het middelpunt bevestigd (schildvormig). No 143 Hydrocótyle vulgaris L.,
Waternavel, z;zeervochtminnend, opzure gronden.
b Geen schildvormigblad
122
122a Liggende stengels met paren kortgesteelde bladeren, die
vrijwel kaal en meest niet meer dan 1cm breed zijn. No
144 Veronica serpyllifólia L., Tijmbladige ereprijs, na;
op niettezure gronden.
b Bladeren breder; geen liggende, soms wel opstijgende
stengels
123
123a Aan de voet van de bladsteel een smal, kamvormig
steunblaadje. No 145 Viola canina L., Hondsviooltje, z;
uitsluitend inzure,zeerarme hl.
b Geen kamvormig steunblad
I24abc
124a Een afwijkende vorm van No 107 Plantâgo major L.,
Grote weegbree met enkele slipjes aan de bladbasis, is
gemakkelijk herkenbaar aan de kromnervigheid.
b Blad onregelmatigingesneden;aan debasisvrij snel versmald, doch de bladsteel iets gevleugeld. Smaak: zwak
aromatisch (naar selderij?). No 146 Chrysanthemum
leucânthemum L., Margriet, na; meer op droge, niet te
zure gronden.
c Alleinsnijdingen nagenoegevendiep
125
125a Een klein verschil in ontwikkeling geeft het blad een
geheelandere vorm. De oudste bladeren zijn rondachtig
met hartvormige voet, de ietsjongere elliptisch, de nog
hogere bijna lijnvormig. (Tijdens de bloei zijn de vegetatieve bladeren meest verdord!) No 147 Campanula
rotundifólia L., Grasklokje, z.
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b Geenopvallendeverschilleninbladvorm
126
126a Bladkaalofmeteenenkelhaartje
\Tlabc
b Bladmatigtotsterkbehaard
129
127a Bladdof. No 148ViolapalustrisL.,Moerasviooltje,z;
nagenoegalleeninnatte,armeveenhl.
b Bladglanzend,normaalgroen
128
c Ziebijl24è.
128a Bladmeestalmeer dan 3cmbreed.Bijdoorzicht fijnste
nervatuur scherp afgetekend. No 149 Caltha palustris
L., Dotterbloem, z; zeer vochtminnend; verdraagt
slechtsweinigzout.
b Blad smaller dan 3cm. Fijnste nervatuur onduidelijk.
Soms knolletjes in de bladoksels. Voorjaarsbloeier en
spoedig afstervend. No 150 Ranunculus flcâria L.,
Speenkruid,z; vrijkalkminnend.
129a Blad niervormig. No 151 Glechóma hederacea L.,
Hondsdraf,va.
b Bladnietniervormig
130
130a Bladtop wat afgerond. No 126 Prunélla vulgaris L.,
Brunei, va;meestbijmindergoede bemestingstoestand.
b Bladtopspits
131
131a Stengelmet 2rijen haren; bladeren zittend of kort gesteeld. No 152 Veronica chamaédrys L., Gewone ereprijs,na;vrijvochtmijdend;mijdt sterkzureweilanden.
b Stengelalzijdigbehaard
132
132a Hogergeplaatstebladerenzittend,3-nervig.
No 153VeronicaarvénsisL., Veldereprys.z.
b Hogergeplaatstebladerenkortgesteeld, 1-nervig.No
154Veronicaofficinalis L.,Mannetjesereprijs,z;het
meestopzandigegronden.
Ziedezeervariabelebladerenvan No 161 Centauréa
pratensisThuill.,Knoopkruid.
133a Hetbladdraagtbrandharen
134
b Geenbrandharen
135
134a Plant met langewortelstok; blad met duidelijk langere
toptand.No 155UrticadióicaL.,Grotebrandnetel,z;
nog het meest op kalk- en stikstofrijke plaatsen; verdraagtgoedschaduw.
b Geenwortelstok;alletandennagenoegevenlang.No
156UrticaùrensL.,Kleinebrandnetel,z.
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135a Het blad is meer dan 15 cm lang, zonder diepe insnijdingen; alleen derand isgekruld. No 157Rümexcrispus
L.,Krulzuring. z;vrij kalk- en stikstofminnend.
b Het blad is meestal korter of er zijn insnijdingen die
dieper gaan dan derand
136
136a Volgroeide bladeren 5-7 cm, vrij regelmatig grof gezaagd, met aan het basale deel diepere insnijdingen,
zodat daar soms enkele slippen ontstaan. Stengel vierkant en bladeren tegenoverstaand. Plant van vochtige
plaatsen.
No 158LycopuseuropaéusL., Wolfspoot. z.
b Blad met anderekenmerken
137
137a Bladeren uiterst variabel (No 161), van bijna gaaf met
hier en daar een tandje tot onregelmatig ingesneden
met enkele meer of minder diepe slippen of lobben,
echter steeds met korte en stijve beharing; bladlengte
variërend van 3-20 cm. Zo er een stengel is,is deze fraai
gegroefd. No 161 Centauréa pratensis Thuill., Knoopkruid.na;bijvoorkeur op armere gronden.
De bladeren gelijken vaak sterk opjeugdbladeren van
No 170KnaütiaarvénsisCoulter,Knautia.Bijdezesoort
ontwikkelenzichlater bladeren metlancetvormigeslippen. Voor de verschillen met No 141Succisa pratensis
Moench,Blauweknoop,ziebij103.
b Bladeren anders
138
138a Er is een stengel, die duidelijk vierkant is; bladeren
tegenoverstaand
139
b Er is een ronde stengel met verspreide of tegenoverstaande bladeren of destengelontbreekt
140
139a Stengel met zwarte streepjes; schutbladen in de bloemtros bleek. Bovenlip der bloem met twee paarse tanden.
No 159 Rhinânthus gläber Lamk.,Groteratelaar,z; nog
het meest op armerepercelen; ontbreekt op ew.
b Stengel zonder zwarte streepjes; schutbladen normaal
groen. Tanden der bovenlip witachtig: Rhinânthus
minorL., Kleine ratelaar, z.
Meermalentreffenwebastaardentussendezesoortenaan.
140a Stengelrond en bladeren tegenoverstaand. Topbladeren
van No 141 Succisa pratensis Moench, Blauwe knoop.
na; gaarne inzure eh.
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b Geenstengel,althansgeenstengelmettegenoverstaande
bladeren
141
141a Hetblad wordtnaar boven duidelijk breder, dezijrand
isscherpgetand,naar detopminder duidelijk;middennerf bij doorbreken met melksap. No 137 Taraxacum
officinale Web.,Paardebloem,za;vrijkalkminnend.
b Bladmetanderekenmerken
142
142a Bladtenhoogste 1 cmbreed,lancet-tot lijnvormig,fijn
gezaagd. No 160 Achillea ptärmica L., Wilde bertram.
na; gaarne op arme percelen; verdraagt beweiding
slecht.
b Bladkenmerkenanders
143
143a Bladeren niet in een wortelrozet; met diepe en oppervlakkigeinsnijdingen. No 162RorippaamphibiaBesser,
Gelewaterkers,z;zeervochtminnend.
b Bladeren in wortelrozet, vrijwel regelmatig ingesneden 144
144a Bladerendichtbezetmetgevorkteharen (loep!). . . . 145
b Bladeren meer of minder behaard, maar de haren niet
gevorkt
146
145a Slippen vrijwel van dezelfde vorm als de insnijdingen.
Bladeren vaak breder dan 2\ cm. Randbloemen van
onderen vaakmetrode streep;omwindselbladeren niet
zwart gerand. No 163 Leóntodon hispidus L., Ruige
leeuwetand. z; op kalkrijkere gronden in het oostelijke
rivierengebied.
b Slippen smaller dan de insnijdingen. Bladeren meest
niet breder dan 2 à 2£ cm. Bloemen van onderen
blauwgrijs; omwindselbladeren zwart gerand. No 164
Leóntodon nudicaülis Banks, Trincia. na; gaarne in
armerehl.
146a Het blad is matig tot sterk behaard, iets hard. No
165 Hypochaéris radicâta L., Biggekruid. na; fosformijdend.
b Het blad nagenoeg kaal, niet hard. No 138Leóntodon
autumnalisL.,Herfstleeuwetand.a.
147a Hetbladisrondachtigoferkanomdebuitenstepunten
eenrondachtigefiguurwordengedacht
148
b Bladduidelijk langerdanbreed
149
Indienverdeeldinfijneslippenziedanindetabelbij 51.
148a Het blad isin 5-7 weeringesneden lobben verdeeld en
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heeft in omtrek de vorm van een veelhoek. No 166
RanunculusÉcrisL., Scherpe boterbloem, za.
Alsdeplant uitlopersheeft of(en)3-tallige(naast nietsamengestelde)bladeren,ziedanbij28.
b Er zijn 7-9 lobben, blad nagenoeg cirkelvormig. Stengel
met lange en korte haren (loep). No 167 Geranium
mólleL., Zachte ooievaarsbek. z;op drogere grond.
149a Er is geen wortelrozet, bladeren aan opgaande stengels 150
b Er iseen wortelrozet of tenminste wortelstandige bladeren;indien ereen stengel is,dezemet ofzonder bladeren 153
150a BIaderenbijwrijvingzeersterk aromatisch.
No 176Tanacétumvulgäre L., Boerenwormkruid. z; nog
hetmeest op drogere zandgrond.
b Geen sterkegeur
151
151a Bladslippen driehoekig, naar de basis gericht, soms afwisselend aan de hoofdnerf. Eindslip lancetvormig,
meest met stekelpuntje; matig bezet met korte, stijve
haren. No 178 Cichorium intybus L., Cichorei, z; uitsluitendinhet rivierengebied.
b Niet aldezekenmerken tegelijk
152
152a De insnijdingen gaan niet verder dan ± halfweg de zijnerven (vinspletig).Bloemkroon hooggeel; vruchtstelen
IJ—2cm. No 162 Rorippa amphibia Besser, Gele waterkers, z;zeer vochtminnend.
b De insnijdingen gaan verder dan halfweg de zijnerven
(vindelig). Bloemkroon bleekgeel; vruchtstelen ± 1cm.
N o 168RorippaislândicaBorbâs, Moeraskers. z; vochtminnend.
153a Bladerenmatigtot sterkbehaard
154
b Bladerenkaalofnagenoegkaal
159
154a Er zijn lancetvormige, bijna gave slippen en een forse
eindslip, die een spitse top heeft. No 170 Knaütia
arvénsis Coult., Knautia. z; op kalkrijkere gronden, b.v.
Z.-Limburg.
b Bladerenmetanderekenmerken
155
155a Haren aanhun top gevorkt (loep)
156
b Geen gevorkteharen
\51abc
156a Slippen van vrijwel dezelfde vorm als de insnijdingen.
No 163 Leóntodon hispidus L., Ruige leeuwetand. z; op
kalkrijkere gronden inhet oostelijke rivierengebied.
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b Slippen smaller dan de insnijdingen, blad niet breder
dan2\ cm.No 164LeóntodonnudicaûlisBanks, Trincia.
na;gaarneinarmerehl.
157a Bladeren dicht bezet met stijve haren. Slippen rondachtig, vrijwel gaaf. Insnijdingen boogvormig. No 165
HypochaérisradicâtaL.,Biggekruid. na; fosformijdend.
b Bladerenmetanderekenmerken
158
c Zie de zeer variabele bladeren van No 161 Centauréa
pratensisThuill., Knoopkruid. na; bij voorkeur op armeregronden.
158a Bladeren met enkelekorte, stevigeharen. Slippendriehoekig,minofmeernaardebasisgericht.Zieverder bij
151a.No 178CichoriumintybusL., Cichorei, z;uitsluitendinhetrivierengebied.
b Bladerenmetkorte,brede,ingesnedenslippen,waarvan
de toppen breed driehoekig of haast afgeplat zijn (in
bloeiende toestand zonder vegetatieve bladeren!). No
172 Senécio jacobaéa L., Jakobskruiskruid. z; nog 't
meestopdrogeregrond.
159a Er iseen eindslip, die ongeveer het halve blad beslaat.
Bladeren vaak plaatselijk violet. No 171 Senécio
aquàticus Hill, Waterkruiskruid. z; zeer vochtminnend;gaarneinarmehl.
b Bladerenmetanderekenmerken
160
160a Bladeren met vrijwel gave, lijn-lancetvormige slippen,
die bijna loodrecht afstaan. No 138LeóntodonautumnâlisL.,Herfstleeuwetand.a.
b Bladmetanderekenmerken
161
161a Slippen smal driehoekig, meest met een enkele tand.
Middennerf van achteren stekelig behaard. No 173
CrépisbiennisL.,Tweejarigstreepzaad.z;kalkminnend.
b Slippenbreeddriehoekig
162
162a Eindslipmetbreeddriehoekigetop.Bladeren praktisch
kaal.No 137TaraxacumofficinalisWeb.,Paardebloem.
za;vrijkalkminnend.
b Zie151a.
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OVERZICHT EN BESCHRIJVING VAN DE
BLADKENMERKEN DER GRASSEN
De bladschijf
Algemene gedaante.
Steeds overtreft delengte van het blad de breedte velemalen; de algemenegedaante isderhalve lijnvormig.
Bij nauwkeurige beschouwing blijkt er echter nogal wat afwisseling te
zijn in deplaats,waar het blad zijn grootste breedteheeft, alsook in de
wijze, waarop de top en de basis van het blad gevormd zijn. We kunnen onderscheiden: bladeren met de grootste breedte aan de basis
(vele soorten) en bladeren, die naar de basis toe duidelijk smaller
worden en waarvan de grootste breedte dus meer naar het midden
ligt (Frans raaigras). Ook komt het voor, dat het blad over vrijwel
zijn gehelelengtenagenoegevenbreed blijft (veldbeemdgras).
Van groot belang is de verhouding van de dikte en de breedte van het
blad, omdat hiervan grotendeels het uiterlijk afhangt. We onderscheiden bladeren, die smal (minder dan 2 | mm, vlak uitgespreid gedacht)
endik zijn (verhouding2-8 op 1).Zevoelendaardoor wat vlezig, maar
lang niet altijd zacht, aan. Ze verzetten zich door hun grote relatieve
dikte min of meer tegen het vlakstrijken, en de vorm, waarin het blad
te voorschijn komt, blijft grotendeels gehandhaafd, ook nadat het is
uitgegroeid. De algemene gedaante is dan ongeveer „naaldvormig".
Bij de meeste soorten is echter de dikte van het blad zeer ondergeschikt aan de breedte (8-25 op 1). Zo'n blad voelt niet dik of vlezig
aan, hoewelhet somswelsmalkanzijn(b.v. 1-2 mm).Het laat zich vrij
gemakkelijk vlakstrijken(bij sommigegevouwen spruiten- zie aldaarsluitenderandenzonauwkeurigopeen, datmen evenmoetprepareren).
De volgroeide bladeren zijn in het algemeen ylak of nagenoeg vlak.
De bladeren van sommige soorten kunnen gedraaid zijn. De richting
waarinhet bladgedraaid is,kan eenonderscheidingskenmerk vormen.
Wij beoordelen haar vanaf de bladtop in de richting van de basis. Is
een blad b.v. links gedraaid, zoals doorgaans bij goudhaver, dan zal
men de bladtop, naar rechts, d.w.z. in de richting van de wijzers van
een uurwerk, moeten draaien, om het blad weer recht te krijgen.
Bladtop.
We onderscheiden een „spitse" bladtop, als het blad reeds in het bovenste deelmerkbaar versmalt en geleidelijk in een punt uitloopt (vele
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soorten), en een„stompe" bladtop, wanneer het blad tot dichtbij de
topnagenoegzijnvollebreedtebehoudt envrijplotselingineenpunt
uitloopt (veldbeemdgras). Een stompe bladtop is niet zelden kapvormig samengetrokken, d.w.z. de uiterste top ligt niet in het vlak
derschijf,maarerboven.Bijvlakstrijken splijt detop meestalvaneen,
waardooreenV-vormigscheurtjeontstaat(veldbeemdgras).
Ribben.
Debovenzijdevanhetbladdoetzichnietaltijdvooralseenzeergelijkmatigeoppervlakte.Invelegevallenzienweindelengterichtinglijnen,
dieregelmatigofvrijregelmatiggeplaatst zijn. Ontbrekendeze lijnen
of verheffen zezichniet boven de bladoppervlakte, hetgeen men het
bestebeoordeelt door het blad overdwarsover delinkerwijsvinger te
buigen en het volgens deraaklijn met eenloep tebezien, dan noemt
menhetblad„ongeribd". Verheffen delijnen zichwelbovendebladoppervlakte,dannoemtmenhetblad„geribd".Tenzijandersvermeld,
beoordelemenderibbingvanhetbladopongeveer£vanafdebasis.
Wanneer debreedte der ribben dehoogte overtreft, dan spreekt men
van zwak geribd(timothee). Is de hoogte gelijk aan de breedte of
overtreft zedeze, dan noemen wehet blad sterkgeribd(Engelsraaigras).Deextremevormenzijn dan: zeerzwak(rietgras)enzeersterk
geribd(gekniktevossestaart).
Detopvanzwakkeribbenisplatofafgerond, vansterkeribbenafgerondofpuntig.
Een indelingingenoemdegroepenisnoodzakelijk vooreensystematische indeling,maar leidtjammer genoegsteedstot twijfel- engrensgevallen. Ook de aanduiding „ongeribd" moet men niet te absoluut
zien. De bladbreedte heeft geen overwegende invloed op de afstand,
waarop deribben vanelkaar geplaatstzijn, m.a.w. het beeldderribbing,zoalszichdataanonsvoordoetalshabituskenmerk,isnagenoeg
gelijkbijéénzelfdesoort,ookalvarieertdebladbreedteenigszins.Een
enkelesteekproef bijEngelsraaigrasgafbijeenmaximalebladbreedte
van2,7, 3,0, 3,len3,7mmonderscheidenhjkl2,12,13enl5ribben.Dit
aantalisbijrood zwenkgrasensmelevooreenzelfde bladbreedteniet
meerdan5-7,welkegroveregeribdheideengeheelanderbeeld geeft.
Eenverschijnsel,datnagenoeguitsluitendbijongeribdebladerenvoorkomt,ishetdwarsgegolfd-zijn, zoalsmenditvaakbijstraatgrasaantreft. Deoorzaakhiervanligtinhetfeit, dathetblad,alvorensuitde,
het blad omsluitende,bladschedetetreden,vanonderaf wordtopgedrukt. Ondervindt detopvanhetbladenigebelemmering,danwordt
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de bladschijf, die door het gemis aan ribben weinig weerstand biedt
aan buiging overdwars, min of meer harmonikagewijs in elkaar gedrukt. Door de groei van het blad zelf wordt deze vorm enigszins
gefixeerd enhet behoudt dientengevolge gedurende zijn gehele bestaan
overdwarse rimpels.
Bladbasis.
Deze is alleen van belang voor de somtijds aanwezige bewimpering
(rietzwenkgras, reukgras).
Bladonderzijde.
De onderzijde van het blad kan sterk glanzend zijn (Engels raaigras,
beemdlangbloem, ruw beemdgras), matig glanzend (veldbeemdgras,
kamgras),of dof (straatgras, kropaar).
Indien de twee bladhelften niet in één plat vlak liggen, is dit in het bijzonder aan de bladonderzijde waarneembaar. Doorgaans loopt er in
het midden van de onderzijde een lijnvormig bandje, dat men als een
rug op kan vatten. Soms zijn de bladhelften van het volgroeide blad
naar dezerugtoegebogen, waardoor het min ofmeer driehoekig gootvormig wordt op doorsnede. De meerdere of mindere mate van deze
eigenschap duidt men aan door de uitdrukkingen sterk of zwak gekield.
Bij enkele soorten met doffe bladonderzijde zijn met een goede loep
decelgroepen derhuidmondjes als wittepunten zichtbaar. Deze liggen
dan steedsinregelmatige rijen (kweek).
Oortjes.
Aldus worden genoemd de kleine uitsteeksels aan de bladbasis, welke
min of meer dehalm of de volgende bladschede (blad) omsluiten. Het
al of niet aanwezig zijn van oortjes is een specifieke eigenschap der
soort. Soms zijn ze duidelijk ontwikkeld en omvatten de halm of het
volgende blad geheel; ze zijn dan meest puntig (kweek). Meestal
echter moet menmet deloephun aanwezigheid constateren enzijn het
niet anders dan flauwe uitsteekseltjes op de grens van bladbasis en
bladschede. Daarbij komt nog vaak, dat zeiets verschrompeld zijn en
zelfs kan het gebeuren, dat ze door vreterij of mechanische oorzaken
geheelverdwenen zijn. De aanwezigheid vanoortjes isdaarom een wat
positiever kenmerk dan het ontbreken ervan.Alvorens tot de afwezigheid van oortjes te besluiten, onderzoeke men drie of vier bladeren.
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Wijze,waarophetbladtevoorschijnkomt.
Theoretisch komt bij grassenhetjongebladófgevouwenofgeroldte
voorschijn. Is het blad „gevouwen", dan liggen de twee bladschijfhelften min of meer tegen elkaar, zodat de dwarse doorsnede een
V-vormigefiguurvertoont. Bij „gerolde" bladeren is de dwarsdoorsnedeeenspiraal.Bijenkelesoorten,waarvanhetbladsmalenrelatief
dik is (rood zwenkgras, schapegras, kweldergras) is de wijze van tevoorschijn-komen vaak niet gemakkelijk vast te stellen. In de determinatietabel hebben wedanook gemeend ditkenmerkvoor desoortenmetdikkebladerenniettemoetenopnemen,daarhetzeergemakkelijktotverkeerdebesluitenzoukunnenleiden.Hebbenweeenspruit
voor ons met alleen volgroeide bladeren, dan kan soms nog uit de
volgendeeigenschappentothetoorspronkelijk gevouwen-zijn vanhet
blad besloten worden: a.eengrote symmetrie der beide bladhelften,
voortspruitendeuit het innigecontact, dat bestond in debladschede,
waardoor ook deribben,indienzeaanwezigzijn, zeerregelmatigvan
vorm en plaatsing zijn; b. de mogelijkheid om het blad, nadat zich
dit reeds volledig heeft uitgespreid, in vele gevallen nog zonder bezwaar van basisnaar top dubbel te vouwen; c. de aanwezigheid van
een smal baantje, precies in het midden, dat zich vaak donker aftekent.
Het tongetje
Het tongetje bevindt zichbij debasisvan debladschijf en inhet verlengdevandebladschede,omsluitduseveneensdestengelofdejongere
bladeren. Dit orgaan is wel het voornaamste, maar ook vaak het
moeilijkst tebeoordelen kenmerk. Het uiterlijk en derelatieve afmetingen zijn, behoudens een enkele uitzondering, vrijwel standvastig
vooreensoort. Meernogdanbij debeoordelingvananderekenmerken moeten wij er, in verband met het tongetje, op wijzen, dat men
slechtsjonge spuiten ter determinatie neme. De standvastigheid van
het tongetje is slechts beperkt tot éénzelfde groeistadium; bij oudere
spruiten, waar een begin van halmvorming is, en nog sterker in het
beginvan debloei,groeit het tongetje vaakin delengteuit,zoalsdit
vooral bij veldbeemdgras, ruw beemdgras en zachte haver het geval
is. Zo is bij ruw beemdgras het tongetje in hetjonge stadium maximaal 1mm hoog, bij bloeiende planten daarentegen vaak ongeveer
5mm.
De kleur van het tongetje is wit (witbol), groen (beemdlangbloem),
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doorschijnend vliezig (Engels raaigras), of donkerviolet (soms bij
reukgras),mettalrijkeovergangen.
De stevigheid is evenzeer variabel. Het is bijvoorbeeld stijf bij smele
enzeerteerbijmannagras.
De vorm van het tongetje isvrijwel geheelvan delengte afhankelijk.
Bij lange tongetjes treft men steeds een meer of minder spits toelopendetopaan;kortetongetjeszijnbijna overalevenhoog.
De bovenrand is soms gaaf (Engels raaigras), soms duidelijk getand
(witbol,goudhaver).
Niet bij alle grassen is het tongetje aanwezig in de vorm van een
vliesje; bij enkele soorten (riet, tandjesgras en pijpestrootje) treedt
erindeplaatsvanhettongetjeeenkransharen.
Het tongetje noemt men kort, indien het bij een bladlengte van ±
10cmca.4-1mmbuiten debladschedeuitsteekt en,vlakgelegd,veel
brederisdanhoog(beemdvossestaart);eenlangtongetjeisbijdezelfde
bladlengte langer dan 1mm, terwijl dehoogte tot de breedte nadert
(Fransraaigras).
De extreme vormen zijn: zeer kort (een smal zoompje, dat niet
boven de bladschijf uitkomt:kweek) en zeerlang (hoger dan breed,
soms smal driehoekig: kruipend struisgras). Ook hier zullen bij de
praktischebeoordelingtwijfel- engrensgevallenoptreden.
Debladschede
Men treft open en gesloten bladscheden aan. Om dit kenmerk tebeoordelendientmendeoudebladschedenteverwijderen. Bijeengeslotenbladschedezijn derandenvergroeid,waardoor eengeslotenkoker
gevormd wordt. Bij een open bladschede liggen de randen vaak over
elkaar. Verder isdebladschede van belang door het wel of niet aanwezig zijn van, met het blote oog duidelijk zichtbare, dwarsverbindingen (liesgras, mannagras). Men beoordeelt dit kenmerk het best
bijdoorzicht.Dezedwarsverbindingenzijnkortestukkenvaatbundel,
waardoordegewoneevenwijdigevaatbundelsmetelkaarinverbinding
staan. Ze vertonen zich als scherp afgetekende donkere streepjes en
moeten niet verward worden met vlekjes chlorofyl, die men in vele
bladscheden kan waarnemen. Naast dit kenmerk kan insommigegevallen dekleur der bladschede of van enkele vaatbundels in debladschedevanbelangzijn(roodzwenkgras,witbol).
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Debeharing
Sommigesoortendragenharenopalleorganen(witbol),anderedaarentegen slechts op enkele. De aard der beharing is in vele gevallen
eengoeddeterminatiekenmerk;zozijnsteedsbehaard:witbol,zachte
witbol,goudhaver,gerstgras;vaakbehaardzijn:kweek,reukgras,pijpestrootje, rood zwenkgras, Frans raaigras, tandjesgras; zelden behaardzijn:veldbeemdgrasenkropaar.
Onafhankelijk hiervan kan de beharing dicht zijn en direct opvallen
of ijl en een zorgvuldig onderzoek vereisen. Ook kunnen de haren
zeerkort,kortoflangzijn.
Vangrootbelangishetofdebeharingdubbelofenkelis,ditspeciaal
op de bladbovenzijde. Bij een dubbele beharing zijn er twee soorten
haren:langereharen,waarvanergewoonlijk 2ofmeer opdetop der
ribben staan, en een uiterst korte onderbeharing, die op de gehele
bladoppervlakte, dus ook tussen de ribben voorkomt. Beide soorten
harenzijnbijgoudhaver duidelijk waarneembaar, bijzachtewitbolis
deonderbeharingzeerduidelijk,debovenbeharingdaarentegenweinig
dicht, bij witbol isdeonderbeharing vaak onduidelijk of fragmentarisch, terwijl bij gerstgras slechts het geoefende oog beide soorten
beharingkanwaarnemen.
Een enkele beharing hebben zachte dravik, kweek, Frans raaigras
(beidelaatste soorten kunnen ook geheelkaalzijn).In dat gevalkomen alleen langeharen voor, die in een enkele rij op de ribben zijn
geplaatst.
Wimpers zijn haren, dierelatief vrij dikzijn; mentreft zesteeds aan
op derand van debladbasis (en oortjes) van rietzwenkgras en reukgras,somsook,en danweinigtalrijk, bijtimotheeenveldbeemdgras.
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TABEL la
Gramineae-Grassen
la Alle bladeren, dus ook de volgroeide, smal en dik, vaak
wat vlezig en van nature min of meer gesloten; de algemenegedaantenaderttotpriem-of naaldvormig . . . . 2
b De volgroeide bladeren zijn vlak, weliswaar soms smal,
maar niet van nature min of meer gesloten;alle bladeren
zijn,somsnaenigprepareren,geheelvlaktekrijgen . . . 7
2a Tongetje (eventueel na opzij trekken van het blad) van
terzijdegoedzichtbaar
b Tongetjevanterzijdenietofnauwelijkszichtbaar . . . . 5
3a Blad glad, grijsachtig groen. No 5 Puccinéllia maritima
Pari., Kweldergras. z; op lage,ziltegraslanden (kwelders)
za.
b Bladerenvoorzienvanfijnetandjesendaardoorruw . . . 4
AaBladhelften zeer sterk naar elkaai gebogen. Tongetje wit,
ongeveer 1mm. Bladbuitenzijde ruw. Bladdoorsnede ±
zeshoekig.No 2NardusstrictaL.,Borstelgras. z;echtera
oponzeslechtste,zurehl;zeer P-mijdend.
b Bladhelften niet sterknaar elkaar gebogen.Tongetje vuilwit, langer dan 2 mm. Bladeren bij doorzicht met overlangse,lichte lijnen tussen de nerven, zeer ruw. In grote,
stuggepollen groeiend. No 6DeschämpsiacespitósaP.B.,
Smele.na;meestalopvochtige,zuurderegronden.
5« Bladeren op doorsnede V-vormig, ongeribd. Zeldzaam
voorkomende spruiten van No 11PóapratensisL., Veldbeemdgras.
b Bladerenopdoorsnedekantigofovaalrond,geribd . . . 6
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3

Zeerjong,b.v.pasgekiemdgrassenmateriaalkanviade spruitkenmerken niet met zekerheid worden gedetermineerd. Vaak lukt dit wel,
nadat door voorzichtig uitsteken en uitspoelen het zaadje is vrijgemaakt,datinditstadiumnogmetdejongeplantverbondenis.
Voor deherkenning vanhet zaadisechter, zeker inhet begin,vergelijkingsmateriaal onontbeerlijk, terwijl enig oecologisch inzicht en
hetgeoefendwaarnemenmeteenloepalseismagwordengesteld.

KORTE BESCHRIJVING DER SOORTEN
Gebruikteafkortingen: b.= blad(eren),t.= tongetje, o.= oortjes,bsc. =
bladschede(n), r. =rib(ben).
Deafkortingen der soortnamen vindt menbij debetreffende beschrijving
enookindeinhoudsopgave.

Puccinellia maritima Pari. (Pucm), Kweldergras. Jonge b. priemvormig,
volgroeideb.vlezig,grotendeelsgesloten,voorzienvanenkelegrove,brede
r. T. lang, wat gepunt, witachtig. O. ontbreken. Geheel kaal. Plant met
stolonen.
Frheefteenkort,afgeknot t , knobbeltjes opovergangvanb.naarbsc.en
driehoekiger.Pucdheeft devolgroeideb.vlakengeenstolonen.
Nardusstricta L. (N),Borstelgras. Jongeb.priemvormig,evenals devolgroeide b., die nagenoeg loodrecht afstaan. B. ruw door kleine tandjes.
T.kort tot lang,witachtig,stevig.O. ontbreken. Vormt kleine,zeervaste
pollen.
FoenFrzijnnietruwendeb.staangewoonlijknietloodrechtaf;bovendien
ishett.kort.Deheeft openb.eneenzeerlangt.
Deschampsiacespitosa P.B.(De),Smele. Jongeb.gevouwen.B.bezetmet
grove, driehoekige r., die zeer ruw zijn; tussen de r. bij doorzicht witte
lijnen.T.zeerlang,vuilwit,stevig.Geeno.Desoortbezitinhetstevige t,
degroteruwheidendewittelijnenkenmerken,dieverwisselingmetandere
weidegrassenuitsluit.
PoapratensisL.(Pp), Veldbeemdgras. Zieblz.49.
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6a Randen der bladschedemet elkaar vergroeid, vaak blijft er
een klein driehoekje vrij eer de randen elkaar bereiken
(dit kenmerk nagaan aan ongerepte bladscheden van zo
jong mogelijk materiaal). De oude bladscheden donkerbruin met witte lijnen. De bladeren meestal langer dan 15
cm en dikker dan 0,6 mm, kantig en daardoor moeilijk
rolbaar tussen de vingers. No 1 Festüca rubra L., Rood
zwenkgras. za; op allerlei gronden, maar meer op droge en
minder vruchtbare; verdraagt zout.
b Randen der bladschede vrij of over elkaar liggend, dus niet
vergroeid. Oude bladscheden licht gekleurd. De bladeren
meestal korter dan 15 cm en dunner dan 0,6 mm, ovaalrond en goed rolbaar tussen de vingers. No 3 Festiica
ovina L., Schapegras. z; echter a in zure eh met uiterst
slechteP-en K-toestand.
Als F. longifólia Thuill. ( = F. ovina var. duriüscula
Koch),Hardzwenkgras,ishiervanaftescheideneenzeer
grove vorm, die op het eerste gezicht op F. rubralijkt,
doch er door de open, geheel licht gekleurde bladschede
van te onderscheiden is.Op droge plaatsen eningezaaid
opgazonsensportvelden.
la Het tevoorschijn komende bladgevouwen
8
b Het tevoorschijn komende blad spiraalvormig opgerold . 23
Sa Tongetje in de vorm van een krans haren. No 4 Sieglingia
decümbens Bernh., Tandjesgras. na; echter a in de zuurste
ehmet een slechte P-en K-voorziening.
b Geen haarkrans, doch een vliezigtongetje

9

9a De spruit is duidelijk behaard, haren meer dan 1mm. No
9 Helictotrichon pubéscensPilg., Zachte haver,z; duidelijk
kalkminnend; in droge, meestal arme hl, b.v. hoge uiterwaarden.
b Haren afwezig ofkort, minder dan J mm
10
10a Bladeren geribd
b Bladeren ongeribd

11
19

11a Tongetje kort of zeer kort
b Tongetje langofzeerlang

Xlabc
15
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Festuca rubraL.(Ft), Roodzwenkgras.Jongeb.kantiggevouwen of priemvormig,gewoonlijk niet smaller dan 1mm.Volgroeideb.openen voorzien
van een klein aantal grove, driehoekige r.; achterzijde glanzend. R. bezet
metuiterst kortehaartjes. T. kort. O. ontbreken, ophunplaatsen knobbelvormige verdikkingen. Bsc. slechts bovenaan open, kaal of zeer dicht en
kort behaard, snel bruin verwerend, waarbij de vaatbundels zich als witte
lijntjes aftekenen. Polvormend vooralopzuregronden (F.fallax1) Thuill.)
ofmetuitlopers,vooralopkalkrijkere gronden.
Foismeestalfijner(0,5mm),maar ookdegrovevormenhebbensteedseen
openbsc.Deiszeer ruwenheeft eenlang t. N isruw enheeft afstaande b.
Puemheeft eenlang t.
FestucaovinaL.(Fo),Schapegras.Alleb.priemvormigenmeestaldraaddun
T. kort. O. ontbreken. Randen der bsc.nietvergroeid; debsc.zelfbeigeof
groenig wit, soms met violette verkleuring. B. gewoonlijk minder dan
i mm breed, F.longifolia1) Thuill. Hard zwenkgras is echter ± 1 mm of
meer breed endan slechtsvan Frte onderscheiden doordat dezelaatsteeen
gesloten bsc.heeft. N is ruw en heeft een van terzijde zichtbaar t.
Sieglingia decumbens Bernh. (S), Tandjesgras. Jonge b. gevouwen. Volgroeide b.ongeribd,vaak bezetmet verspreideharen, grijsblauw van kleur,
deb.top stomp, deonderzijde matigglanzend. T. gevormd door eenhaarkrans. O. ontbreken. Bsc.meestal iets behaard.
De haarkrans sluitverwarring met veelandere soorten uit. Bij M komt het
jonge b.geroldtevoorschijn, daardoorontbreektookinvolgroeidetoestand
hetsmallemiddengootje dergevouwenb.Phragheeft bredere b. (vaak meer
dan 10mm, S tot 5 mm).
HelictotrichonpubescensPilg. (Heli),Zachtehaver.Jongeb.gevouwen,volgroeideb. ongeribd, bezet met haren, grijsgroen met stompe top. B.onderzijde zwak glanzend, gewoonlijk ook behaard. T. zeerkort,echter snel uitgroeiend bij doorschietende spruiten. Bsc.vrij sterk afgeplat, behaard.
Ppgelijkterveelop,debeharingis,zodezeaanwezigis,hierechterzeerkort.
S heeft haarkrans. Bromuserectus(Z.-Limburg)een scherpe b.top.

*)De Nederlandse nomenclatuur scheidt momenteel van F.rubraen F.
ovina enkele „kleine" soorten af, die vroeger als variëteit bekend waren:
F.fallax Thuill. = F.rubravar. commutataGaud. F.longifolia Thuill. =
F.ovinavar. duriuscula Koch.
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12a Ribbengrofdriehoekig,meestalnietmeerdan7
13
b Ribbensmal,metafgerondetop,meestalmeerdan7 . . . 14
c Ribbenzeervlakenbreed:zie22a.
13a Zie6a.
b Zie6è,kleineletters.
14a Tongetje nagenoeg doorzichtig, daardoor moeilijk zichtbaar wanneer het het volgendeblad nogomvat, vaak aan
de top dichtvallend wanneer het vrij getrokken wordt.
Oortjes aanwezig, dochmeermalen zeeronduidelijk. Ribbensterk.Bladonderzijde hardgroenmetsterkeglans.Onderste bladscheden lichtgroen, aan devoet vaak helrood.
No 16 LóliumperénneL., Engels raaigras. za; het veelvuldigst op vruchtbare, behoorlijk vochthoudende, vooral
niet natte graslanden; bevorderd door beweiding; weinig
winterhard;verdraagt zout.
b Tongetje bleek, in de eveneens bleke bladbasis moeilijk
zichtbaar als het betreffende blad opzij getrokken wordt.
Oortjes ontbreken. Bladbasis vaak wat samengeknepen.
Ribbenzwak.Onderstebladschedenwit,aandevoetsoms
geelbruin, niet rood. No 8 Cynosürus cristâtus L., Kamgras,a; bij voorkeur inewmet matigeP-toestand; weinig
winterhard.
15a Tongetje stevig,minof meer stekend en vuilwit. Bladeren
zeer ruw bij doorzicht met meer dan 2 overlangse witte
lijnen. Ribben grof driehoekig, niet meer dan 7.In grote,
stugge pollen groeiend. No6DeschâmpsiacespitósaP.B.,
Smele.na;'tmeestopvochtige,zuurderegronden.
b Tongetje niet stekend.Bladeren niet zeerruwenbij doorzicht met ten hoogste 2lichtlijntjes naast de middennerf.
Ribben niet grof driehoekig of in groter aantal aanwezig 16
16a Bladscheden bij doorzicht met scherp afgetekende dwarsverbindingen
17
b Bladschedenzonderduidelijkedwarsverbindingen. . . . 18
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Lolium perenne L. (Lp), Engels raaigras.Jonge b. gevouwen, bij oudere
spruiten echter somsgerold, ook aanjonge spruiten, dieuit hogere knopen
van oude ontstaan. Volgroeideb.voorzien van zeerhoger. metronde top.
Bij opvallend licht isermet het blote oogeen donker middengootje tezien.
Onderzijde b.metsterkeglans.T.kort totlang,doorschijnend vliezig,vaak
dichtvallend.O.aanwezig,echtervaakonduidelijk. Onderstebsc.lichtgroen,
metin deregelvioletrodeverkleuring.Ook inouder stadium herkenbaar al
ishetjongeb.dangerold: op oudere (onderste) b. is de donkere middengoot waarneembaar als teken van gevouwen knoptoestand.
Cy heeft een bleek, niet dichtvallend t. en geen o. Ook is de glans der b.
onderzijde matig, dekleur der spruit grijsgroen enzijn der. nietzeer hoog.
Bovendien is de b.basis vaak iets samengeknepen en de onderste bsc. wit
met soms bruingele verkleuring (nooit violetrood). Fpen Lm zijn in jonge
toestandgeroldenhebbeninvolgroeidetoestandgeendonker middengootje,
welgewoonlijk inhetbasale deeleenvlak, licht middenbaantje (met opvallend licht zonderloepwaar tenemen).
Cynosurus cristatus L. (Cy), Kamgras. Jonge b. gevouwen, volgroeide b.
bezetmetzwakker.,kleur grijsgroen, ongeveer halverwegemeteenzwakke
insnoering, onderzijde matig glanzend, in ouder stadium met fijne lengtelijntjes. T.kort, bleek.O.ontbreken. Bsc.onderaan witmet soms bruingele
verkleuring, nooit rood.
Lp heeft zeer hoge r., een doorschijnend vliezig t., dat gemakkelijk dichtklapt en lichtgroene vaak violetrood aangelopen onderste bsc.
DeschampsiacespitosaP.B.(De),Smele.Zie blz. 41.
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1la Tongetje zeer lang, driehoekig, teer, vaak met ineengerolde top. Spruit wat slap en geheel dof. No 15 Glycéria
flüitans R. Br. Mannagras, va; zeer vochtminnend.
b Tongetje lang, met spitse top in het midden (bovenrand
accoladevormig). Spruit stevig, fors en zwak glimmend.
No 14 Glycéria maxima Holmb., Liesgras. na; nog het
meest op natte,weinigbeweide plaatsen.
18a Zeer fijne spruit met opvallend lang tongetje. Ribben
sterk, maar niet smal driehoekig. Eenviltigezode vormend
gras. No 23 Agróstis canina L., Kruipend struisgras. va;
't meest op arme,zure,natte hl, doch ook op droge, diluvialezandgronden (var. arida Schlechtd.).
b Tongetje lang. Ribben zwak, afgeplat. Puccinéllia distans
Pari., Zilt vlotgras. z; op zilte gronden en na ontzilting
vaak standhoudend.
Ribbensmaldriehoekig,zie21b.
19a Bladschedebij doorzicht met scherp getekende,zeer duidelijke dwarsverbindingen tussen de nerven. No 14 Glycéria
maxima Holmb., Liesgras. na; nog het meest op natte,
weinigbeweide plaatsen.
b Bladschede zonder scherp getekende dwarsverbindingen . 20
20a Tongetje wit en duidelijk van terzijde zichtbaar; bladachterzijde dof
b Tongetje niet wit, doch lichtgroen of doorschijnend, kort
of zeer kort (soms lang of zeer lang, maar ook dan niet
wit).Bladachterzijde zwak tot sterk glimmend
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21

22

GlyceriafluitansR.Br. (Gf)> Mannagras. Jonge b.gevouwen. Volgroeide b.
metzwakke,meestdriehoekiger. T.zeerlang, spits,wit, vaak met teruggeslagen top, waardoor het dan korter lijkt. O. ontbreken. Bsc.bij doorzicht
metzeerduidelijke dwarsverbindingen.Ditlaatstekenmerk sluitveleandere
soorten uit.
Gmisstugenfors (b.breedte meer dan ca.5mm, Gf tot ca. Smm)en heeft
een „accolade-t."
GlyceriamaximaHolmb.(Gm),Liesgras. Jongeb.gevouwen.Volgroeideb.
ongeribd of zeer zwak tot zwak geribd, stijf met stompe top; onderzijde
zwak glanzend. T. vuilwit tot doorschijnend, lang, met typische punt in
't midden (accolade-vormig). O. ontbreken. Bsc. bij doorzicht met zeer
duidelijke dwarsverbindingen; dezelaatstesluitenveleanderesoorten uit.
Gf isniet stugenheeft een zeerlang,witt. Dheeft een spitseb.top en geen
dwarsverbindingen.
Agrosriscanina L. (Ac), Kruipendstruisgras. Jonge b. gevouwen of gerold.
Volgroeideb.smal (tot 3mm, aan stolonenin denazomer tot 1mm) bezet
met onregelmatige, sterke r. met ronde toppen. T. zeer lang, wit, spits.
O. ontbreken.
As en At hebben zwakke r. en een lang tot kort t. Ag heeft puntige r., die
zeerhoog zijn.
Pticcinellia distans Pari. (Pucd), Zilt vhtgras. Jonge b. gevouwen. Volgroeideb.metzwakke,afgeplatte r.T.lang,witachtig.O. ontbreken.
Puem heeft de volgroeide b.gedeeltelijk gesloten en isvlezig.Lp heeft een
sterkglanzendeb.onderzijde. Cyeenkort t.
GlyceriamaximaHolmb.(Gm), Liesgras. Zieboven.
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21a Bladscheden bovenaan scherp afgeplat, onderaan smal
elliptisch, glad sluitend om de binnenste bladscheden.
Bladtop spits en iets ruw bij het naar omlaag strijken.
Blad meestal langer dan 10 cm en gewoonlijk zonder
dwarsrimpels. No 7 Dâctylis glomerâta L., Kropaar. va;
voorkeur voor droge, kalkrijke grond; verdraagt goed
schaduw.
b Bladschedenbovenaanelliptisch,onderaannagenoegrond
enrolbaar,vrijwel steedsmetenkelerimpeltjes omdebinnenste bladscheden sluitend. Bladtop stomp en niet ruw.
Bladmeestal korter dan 10cmenvaak met dwarsgolfjes.
No 10PóaannuaL.,Straatgras. a; soort vanbeteregronden;eenjarig, dochopsommigebeweidepercelen metbeworteling in de knopen en dan overblijvend. Verdraagt
uitstekendbetreden.
22a Tongetje zeer kort, meestal slechts een smal lichtgroen
zoompje.Blad(somstot 50cmlang)overgrotelengtevrijwel even breed blijvend en bij de top vrij plotseling in
een stompe, meestal splijtbare top uitlopend. Bladeren
stevigvanbouw,somsdonkergroenendanmet2lichtlijntjes naast de middennerf, soms met enkele wimpertjes
aan de bladbasis of met een zeer korte beharing op de
bladschede. Rizomen! No 11 Póa pratensis L., Veldbeemdgras. za; 't meest op droge gronden met goede
vruchtbaarheid.
b Tongetje kort, even boven de bladschede uitkomend (bij
spruiten, die in het voorjaar naar de bloei gaan, echter
sterk uitgroeiend en aan de bovenste bladerenzeerlang),
vuilwit tot doorschijnend. Bladeren in de tophelft versmallend, teer, soms slap, sterk glanzend aan de achterzijde. De genoemde, uitgroeiende spruiten vaak minder
glanzend en niet slap. Geen bewimpering of rizomen en
geen duidelijke lichtlijnen. No 12 Póa triviälis L., Ruw
beemdgras. za;opgoedegronden,verdraagt slecht droogte.
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Dactyüsglomerata L. (D),Kropaar. Jonge b.scherp gevouwen. Volgroeide
b. ongeribd ofmetuiterstzwakker., sterk gekieldenietsruwbijdetop. T.
lang, wit. O. ontbreken. Bsc.scherp afgeplat ook onderaan, glad sluitend,
soms behaard.
Paheeft geen scherp afgeplatte bsc.,vooral niet onderaan; de b.top is niet
ruw. Gfen Gmhebbenzeerduidehjkedwarsverbindingen indebsc.
Poa annua L. (Pa),Straatgras.Jongeb.gevouwen.Volgroeideb. ongeribd,
hier en daar meestal met dwarsgolfjes, top stomp; onderzijde dof. T. lang,
boogvormig, melkwit, van terzijde zichtbaar. O. ontbreken.
Gelijkt veelop kleineexemplaren vanD, doch dezeheeft scherp afgeplatte
bsc., ook onderaan zijn dezenogheelduidelijk plat,Paheeft bovenaan vrij
duidelijk afgeplatte bsc., doch geheel onderaan zijn deze nagenoeg rond.
Ook sluiten bij D debuitenstebsc.gladomhetbasaledeelvan despruit en
nietwatrimpeligzoalsbijPa.Verderisdeb.topbijDietsruw.
PpenPt hebben eenkorter t.,Ppisstijf,Pt heeft eenglanzende achterzijde
vanhetb.
Poa pratensis L. (Pp), Veldbeemdgras. Jonge b. gevouwen. Volgroeide b.
ongeribd, over een grote lengte even breed blijvend, top stomp,soms kapvctónig samengetrokken, kleur soms donkergroen tot blauwgroen en dan
met duidelijke lichtlijnen, somszeer lang en smal, een enkele maal ook in
volgroeide toestand dichtgevouwen (zeer droge plaatsen); b.achterzjjde
matigglanzend.T.zeerkort,bleekgroen,eenv-vormigzoompje,overaleven
hoog. O. ontbreken. Bsc. soms zeer kort en dicht behaard evenals soms
b.randen b.sclüjf.
Heliheeft langeharen.Pt isslap,heeft eenietslangert eneensterke glans
opdeb.onderzijde.PaenDhebbeneenlang t.
Poa rrivialis L. (Pt), Ruw beemdgras.Jonge b. gevouwen. Volgroeide b.
ongeribd, dun, van onderen sterk glanzend. T. zeer kort tot kort, iets oplopend naar het midden. O. ontbreken. Bsc. meermalen met flets violette
verkleuring.Vormt somsuiterst kleineen smalle(ca.\ mm) spruitjes.
Ppissujf en heeft eenmatigglanzendeb.onderzijde.Paisdof en heeft een
lang t., D evenzo.De uiterst smalle spruitjes gelijken op die van Ac, doch
bijdezeissteedshett.zeerlangenspits.
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23a Plant geheel onbehaard en zonder wimpers op de ooitjes
(loep)
b Plant geheel of gedeeltelijk behaard of bewimperd aan de
bladbasisofwelmeteentongetje indevormvaneenhaarkrans
24a Bladeienmetoortjes
b Bladeren zonder oortjes

24
36
25
27

25a Tongetje bleek, zeer fijn getand, zeer kort. Oortjes smal,
somsstengelomvattend.Bladonderzijdenagenoegdof, met
rijen witte stipjes (loep!). Meestal wat grijsgroen. No 34
ElytrigiarépensNevski,Kweek,za; opnietteslechtegronden;kalkminnend,zeerresistent tegen droogte, overstroming,vorstenzout.
b Tongetje groen of wat doorzichtig vliezig, niet zeer fijn
getand.Bladonderzijde glanzend
26abc
26a Tongetje zeer kort, geheel groen. In het basale deel van
het blad eenvlakmiddenbaantje, datmenhet bestewaarneemt met het blote oog bij opvallend licht. Stevige
spruit, maar niet hard of stug (vergelijk ook 40a).No 19
FestücapratensisHuds.,Beemdlangbloem. za;mijdt droge
percelen,steltgeenhogeeisenaan debemestingstoestand;
zoutresistent.
b Tongetje kort, ten delevliezig,met detop boven debladschijfuitkomend;eveneenseenvlakmiddenbaantje.No21
Lóliummultiflórum Lamk., Italiaans(Westerwolds) raaigras. Alleen ingezaaid en dan vaak enkele jaren standhoudend;zout-dochnietkouderesistent.
c Eentongetje alsonder b;geenvlak middenbaantje, maar
in de onderste bladeren, vooral bij de top, een groefje,
dat zich met opvallend licht donker aftekent (bewijs van
gevouwenblad).Hierondervallensommigedoorgegroeide
spruitenmetgeroldjongstebladvanNo 16Lóliumperénne
L., Engels raaigras.za; het veelvuldigst op behoorlijk
vruchtbare, vooral niet te natte graslanden, bevorderd
doorbeweiding,weinigwinterhard,maarzoutresistent.
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Elytrigia repens Nevski (Ely), Kweek. Jonge b. gerold. Volgroeide b. met
zwakke r. waarop gewoonlijk haren staan. Onderzijde dof met duidelijke
rijenwitte stipjes (grenscellen derhuidmondjes). T. zeerkort, bleek, uiterst
fijngetand. O. lang, smal en bleek, elkaar vaak passerend met de toppen.
Bsc.kaalofbehaard. Plantmetrizomen.
Hsheeft een kort, wit t.en somskleine o.en in een ouder stadium meestal
een zwak glanzende b.achterzijde.
Festuca pratensisHuds. (Fp),Beemdlangbloem. Jongeb.gerold. Volgroeide
b. sterk geribd, r. met afgeronde toppen; in het basale deel van het b.
een zich licht aftekenend vlak middenbaantje (beoordelen met opvallend
lichtzonderloep);onderzijdemetsterkeglans.T.zeerkort,groen,vaakmet
omgerolde bovenrand. O. aanwezig, meestal fors en gedeeltelijk bruin.
Onderstebsc.vaakvioletrood.Nietstuggeplantmetmeestalmeerdan5mm
bredeb.
Fais stug en heeft wimpers op de o. Lp heeft gevouwen b.; de volgroeide
(onderste)hebbenhet donkeremiddengootje van basistot top alshetjonge
b. bij ouderespruiten gerold tevoorschijn komt.
Lm gelijkt zeerveelop dezesoort,maar heeft eenwatlanger t., waarvan de
bovenrand vliezigisenuitdebsc. treedt.
Lolium multiflorum Lamk. (Lm), Italiaans raaigras. Jonge b.gerold.Volgroeideb.metzeersterketotsterker., waarvandetoppen afgerond zijn; in
het basale deelmet een zichlicht aftekenend vlak baantje; onderzijde sterk
glanzend. T. kort, groenachtig vliezig.O. meestal fors. Onderste bsc. soms
violetrood.
Gelijkt sterk op Fp, doch is nog malser (en vaak slapper); het enige vegetatieve verschilligtin het zeerkorte,geheelgroene,nietmin ofmeer doorschijnendet.vanFp,datnietnoemenswaard buitendebsc.uitsteektenvaak
een omgerolde bovenrand heeft.
Ouderespruiten van Lp, waarbij hetjongeb.gerold verschijnt, hebbeneen
watlanger t.en op deonderste b.desmallelengtegroef inhet midden.
LoliumperenneL.(Lp),Engelsraaigras. Zieblz. 45.
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21a Ribbingzwakofzeerzwak,ribbenbrederdanhoog . . . 29
b Ribbing sterk of zeer sterk, ribben dus even hoog als of
hogerdanbreed(goedversmateriaal)
28
28a Ribben niet smal driehoekig en wat onregelmatig (loep).
Bladbreedte tot 3mm.Tongetje zeer langensmal,geleidelijk in een punt uitlopend. Fijn gras, dat vaak een viltigezodevormt.No23 AgróstiscaninaL.,Kruipendstruisgras.va;hetmeestinarme,natte,zurehl.
b Ribben smal driehoekig, regelmatig, vaak met uiterst
korte stekeltjes bezet. Tongetje zeer lang maar niet zeer
smal. Meermalen met liggende stengels, diein deknopen
geknikt en er onder wat berijpt zijn. No 22Alopecürus
geniculâtus L., Gekniktevossestaart. a; op natte plaatsen
met behoorlijke vruchtbaarheid, doch minder hogekalktoestand.
29a Tongetjekorttotzeerkort
b Tongetjelangtotzeerlang

30
33

30a Tongetje zeerkort,gaaf,doorschijnend, bladzwakofzeer
zwak geribd, veelal eindigend in een licht knobbeltje.
Niet fors en niet hard. No 29BrizamédiaL., Trilgras, z;
noghetmeestinarmehl.
b Tongetje kort, dus nog duidelijk buiten de bladschede
uitstekend

31

31a Tongetje blauwachtig wit (loep!); ribben afgeplat, in het
midden vaak met een groefje, zodat elkerib uit 2 helften
schijnt te bestaan. Aan derand bij de bladbasis meermalen enkele korte, naar de bladvoet gerichte wimpertjes.
Mals gras van soms grijsgroene kleur. No 25 Phléum
praténseL., Timothee. a; graaginniet tevochtigeweiden;
minderopzandgrond.
b Tongetje vuilwit tot doorschijnend vliezig. Ribben met
ronde bovenzijde. Geen wimpertjes aan de bladbasis en
nietmals

32
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Agrostiscarina L.(Ac),Kruipendstruisgras. Zieblz.47.
AlopecurusgeniculatusL. (Ag),Geknikte vossestaart. Jonge b.gerold of bjj
fijne spruiten wat gevouwen. B.voorzien van zeerhoge,smaller. met puntige toppen; deze r. zijn bezet met uiterst korte stekeltjes (goede loep). T.
zeer lang, spits, wit. O. ontbreken. Vaak met liggende stengels, die in de
knopen geknikt en hier en daar blauw berijpt zijn. Na enig indragen verdwijnt de ribbing grotendeels doordat de r. aaneensluiten; de stekeltjes
bhjven zichtbaar.
Gf heeft dwarsverbindingen in de bsc. As is zwak geribd. Ac heeft r. met
afgeronde top.Deiszeerruw.Alopecurusbulbosus(inofbijhetziltegebied!)
heeft knolvormigverdikte,basalestengeneden.
Brizamedia L. (Bri),Trilgras. Jonge b.gerold. Volgroeide b.zeerzwak geribd ;deb.topvaakietssamengetrokkenenineenlichtknobbeltje eindigend.
T.zeerkorttotkort,bleekgroentotietsvliezig.O. ontbreken.
At heeft eenkort t., dat vliezigisen ookhogere r.
PUheefteenwit,kortt.(weidevorm)eninvelegevallenenkelenaarbeneden
gerichte wimpertjes.
Phleam pratense L. (Phl), Timothee.Jonge b. gerold. Volgroeide b. met
zwakke,vanboven afgeplatte r.;erloopt overder. indelengterichtingeen
fijngroefje,waardoor hetlijkt ofelker.uit2helften bestaat (lichtwat laten
opvallen- loep). B.rand watbochtig,t.kort,totlang,melkwit,meestalmet
eenenkelegrovetand.
At heeft zwakke,afgeronde r.eneennietwitt.
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32a Ribben smal en regelmatig, tongetje doorschijnend vliezig, vaak asymmetrisch. Niet mals, maar ook niet hard,
vaak donkere plekken vormend. No 28 Agróstis tenuis
Sibth., Gewoonstruisgras. a; vooral in ew op droge, armere, zure zandgrond.
b Ribben breed en wat onregelmatig. Bladbasis met vlak
middenbaantje (met opvallend licht zonder loep waar te
nemen). Tongetje vuilwit, bovenrand breed afgerond,
een stevige indruk makend, nagenoeg symmetrisch,
doch vaak wat scheef ingeplant. No 26 Alopecürus
pratensis L., Beemdvossestaart. va; echter za in vrij
vochtige hw op kleigronden met hogere kalktoestand;
typisch voor lagerehlop uiterwaarden.
33a In de onderste bladschede, gewoonlijk enkele, niet zeer
duidelijke dwarsverbindingen. Bladeren vlak, relatief
breed, uiterst zwak geribd. Rietachtige plant met fors,
vuilwit tongetje. No 18Phalâris arundinäcea L., Rietgras.
va;vochtminnend.
b Geen dwarsverbindingen. Ribben zwak, doch meest
duidelijk waarneembaar

34

34a Tongetje, vlak gelegd, trapeziumvormig met fijn gezaagde
bovenrand. Bladeren naar de basis vaak duidelijk versmald en wat grijsgroen. Plant met bittere smaak. No 13
Arrhenätherum elätius P.B., Frans raaigras. na; duidelijk
kalkminnend hooilandgras met voorkeur voor lichtere,
drogere gronden.
b Tongetje niet met vlakke, fijn gezaagde bovenrand.
Bladeren in de benedenhelft niet duidelijk versmallend.
Geenbitteresmaak

35
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Agrostis tenuis Sibth. (At), Gewoon struisgras. Jonge b. gerold. Volgroeide
b. met zwakke, doch duidelijke enregelmatiger.met afgeronde toppen. T.
kort, gewoonlijk vliezig tot iets groen, vaak asymmetrisch en van boven
afgeknot. O. ontbreken.
Van As niet altijd met zekerheid te onderscheiden, dezelaatsteheeft wat
zwakkere r., meestal een wat langer t. en maakt vaakeenmalsereindruk.
Ap iswat onregelmatig geribd en heeft een vuilwit, breed afgerond t., dat
nietasymmetrisch is,dochwelsomsscheefisingeplant.
AlopecuruspratensisL.(Ap),Beemdvossestaart. Jongeb.gerold.Volgroeide
b. met zwakke, doch nogal forse en soms onregelmatige r.; in het basale
deel een zich licht aftekenend vlak baantje (opvallend licht, geen loep).
T. kort, vuilwit, breed afgerond, een stevigeindruk makend. O. ontbreken.
Onderste bsc.vaak vuilbruin. Nogal fors en wat stug gras.
At heeft regelmatige r. en een meer doorschijnend t. en is bovendien niet
fors.
Phalarisarundinacea L.(Pha),Rietgras. Jongeb.gerold. Volgroeideb. met
een groot aantal zeer zwakke r., vlak en breed (meestalmeer dan 10mm).
T.lang,vliezig totvuilwit. O. ontbreken. Onderste bsc. bij doorzicht met
niet talrijke dwarsverbindingen.
Phi (hooitype) heeft geen dwarsverbindingen en een wat gootvormig b.
Phragheeft eent. indevormvaneenkransharen.
Arrhenatherumelatius P.B. (Arr), Frans raaigras. Jonge b. gerold. Volgroeide b. met zwakke r., waarop in de regeleenijlebeharingiswaar te
nemen. B.kleur gewoonlijk blauwgroen. T. lang, wit, langs de bovenrand
fijn gezaagd. O. ontbreken. De beharing is soms zeer ijl; men treft soms
alleenenkeleharen aanbij detopvanhetb.ensomsontbrekenzezelfsook
daar.Desmaakvanhetb.isbitter.
Trisis intensiever behaard en heeft een kort, grof gezaagd t. Hs heeft o.
Hliszeerdichtbehaardenookdaarishet(lange)t.grof getand.
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35a Ribbing zwak, doch duidelijk. Tongetje lang tot zeer
lang.Zeer variabele plant met bladeren, diemeestal korter zijn dan 15 cm. Vormt overgangen met Agrostis
tenuis, maar is malser. No 27 Agrostis stolonifera L.,
Fiorien. za; zoutresistent, minder op droge, sterk zure en
armegronden.
b Ribbing zeer zwak, onduidelijk. Vrij forse plant met
lange tot zeer lange tong. No 25 Phléum praténse L.,
Timothee. a.
36a Inplaatsvaneenvliezigtongetjeeenkransharen . . . . 37
b Tongetje aanwezig alseengeheelvliesje,hoewel somsdik
enkort

38

37a Blad gewoonlijk breder dan 1cm en relatief kort, in de
regel aan een halm bevestigd, met de grootste breedte
onder het middenenaan debasisvlak.No 32Phragmites
communisTrin., Riet.na; grasvan vochtigeplaatsen, nog
hetmeestineh.
b Bladbreedte tot 1cm. Bladbovenzijde met enkele lange
haren. Grootste breedteinhet midden enmeestalnaar de
basis duidelijk versmallend en wat gootvormig. No 33
Molinia caerulea Moench, Pijpestrootje. na, maar za in
onze armste, natte hl; verdwijnt door beweiding en bemesting.
38a Oortjesaanwezig,hoewelsomsonduidelijk
b Oortjes afwezig

39
42

39a Tongetjezeerkort
b Tongetjekorttotlang

40
41
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Agrostis stolonifera L. (As), Fiorien.Jonge b. gerold. Volgroeide b. met
zwakke r. T. lang, doch variërend van lengte, veelal witachtig. O. ontbreken. Van At niet altijd met zekerheid te onderscheiden, deze laatste
heeft een kort, afgeknot t , dat gewoonlijk vliezigen wat asymmetrisch is.
Bovendienstaan de b. vaak wat meer af, maken een weinig malse indruk
en hebben duidelijkere r. Speciaal de^-exemplaren van drogere gronden
geven hier moeilijkheden. Bij Ac is de b.breedte geringer (tot 3 mm), het
t. zeer lang,puntig,maarvooralderibbing sterk.
Ag heeft puntige r. met zeer korte stekeltjes. Bij Ap is de ribbing onregelmatigerenhett.stevigenschepvormig.BijPMzijn der. afgeplat.
PMeumpratenseL.(Phl), Timothee. Jongeb.gerold.Volgroeideb.metzeer
zwakketotzwakke,afgeplatte r.;b.wat gootvormigverdiept. T.lang,vuilwit tot wit. O. ontbreken. Het hier bedoelde hooitype gelrjkt veel op Pha,
dochdezelaatsteheeftvlakkereb.enzwakkedwarsverbindingenindebsc.
Asheeft zwakker., metafgeronde toppen.
PhragmitescommunisTrin.(Phrag),Riet.Jongeb.gerold.Volgroeideb.valk,
bezet met een groot aantal zeerfijner.; b. breed (gewoonlijk meer dan 10
mm).T. in de vorm van een krans korte haren, waartussen, vooral aan de
kanten, enkele zeer lange staan; ook enkele lange haren op deplaats waar
deo.zoudenmoetenzijn, dezeontbreken echter.
De haarkrans karakteriseert de soort als graslandplant voldoende, slechts
met M vertoont zeveel overeenkomst, deze isechter smaller (minder dan
10mm);bovendiendoetdespruitvanPhragzich vrijwel steedsvoor als een
bebladerde stengel met knopen, dit als gevolg van het bezit van rizomen.
BijS komthetb.gevouwente voorschijn.
Molinia caerulea Moench (M),Pijpestrootje. Jonge b.gerold. Volgroeide b.
zeerzwak tot zwak geribd,bezetmetverspreidelangeharen, somskaal; de
grootste breedte van het blad (gewoonlijk minder dan 10mm) ongeveer in
het midden. T. in devorm van eenhaarkrans met gewoonlijk enkele lange
haren op derand van deb.basis.O. ontbreken.
Dehaarkrans sluitveelandere soorten uit. S komt gevouwen te voorschijn
(volgroeideb.met middenlijntje).
Phragheeftbredereb.(veelalmeerdan10mm);ookhaargroeiwijzemetapart
staandestengels(metknopen)isanders.M groeitinvastepollenenwaarze
op schraallanden gelijkmatig verspreid groeit, hebben de apart staande
spruiten geenstengelig uiterlijk.
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40a Spruit slechts bewimperd aan de bladbasis en/of bladrand
bij de bladbasis. Bladachterzijde glanzend. Oortjes flink
ontwikkeld, relatief breed. Stug en hard gras met geprononceerde ribben, hardgroen, groeit in pollen. No 20 Festüca arundinâcea Schreb., Rietzwenkgras, na; duidelijk
meer inhet rivieren-en kustgebied.
b Spruit met behaarde bladschede en/of behaarde bladschijf, soms echter vrijwel kaal. Blad van achteren dof of
zwak glanzend. Oortjes smal,veelal stengelomvattend. No
34 Elytrigia répens Nevski, Kweek, za; kalkminnend;
zeer resistent tegen droogte, overstroming, vorst en zout.
41a Tongetje ten minste 1 mm, kleurloos, soms violet aangelopen. Blad aan bladvoet (oortjes) bezet met lange wimpers; cumarinegeur zeer wisselend, meestal sterker na
indrogen en wrijven. No 17 Anthoxânthum odorâtum L.,
Reukgras. ZSL; speciaal inarme,zurehl.
b Tongetje ten hoogste 1mm, wit. Beharing erg wisselend,
meestal de onderste bladscheden duidelijk behaard, echtergeenopvallendebewimperingaan debladvoet (oortjes).
Geen cumarinegeur. Oortjes kort, soms alleen een groen
puntje. No 31 Hórdeum secalinum Schreb., Veldgerst. va;
graag opkalkrijkere Heigrond.
42a Alleorganen behaard
43
b Spruit plaatselijk, hoewel soms spaarzaam behaard . . . 47
43« Bij het buigen van het blad over de vinger neemt men met
de loep uiterst korte haren waar (ziefig.37-ribben tegen
de lucht projecteren), meestal met minder talrijke, langere
harenertussen, dieop detop der ribben staan
44
b Slechts lange haren aanwezig, die per rib in een enkele rij
staan (zieook bij41a)
46
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Festuca arundinacea Schreb. (Fa), Rietzwenkgras. Jonge b. gerold. Volgroeide b.met zeer sterke r., waarvan de toppen afgerond zrjn; achterzijde
glanzend,stugaanvoelend.T.zeerkort,groen, stevig.O.fors,vaakplaatselijk bruin, bezetmetkortewimpers(loep),dieveelalook op derand van de
b.basiszijn tevinden.Bsc.somsmetonduidelijke dwarsverbindingen.
FpenLm zijnnietstug,dochmalsenbezittengeenwimpers.Aoheeft veelal
een langt.enlangewimpers.
Elytrigia repensNevski (Ely) Kweek. Zieblz. 51.
Anthoxanthum odoratum L. (Ao),Reukgras.Jonge b. gerold. Volgroeide b.
met zwakke r., die gewoonlijk bezet zijn met verspreide haren; onderzijde
zwak glanzend met geprononceerde middennerf.T. kort tot lang, witachtig
tot doorschijnend vliezig, soms violet aangelopen. O. aanwezig, soms niet
waarneembaar, steeds bezet met lange wimpers of haren. Bsc. behaard of
kaal; de overgangnaar deb.scbijf eveneenssomsviolet gekleurd. De plant
bevat(speciaalna afsterving dercellen)cumarine,waardoor zena afsnijden
ennogmeerbij indrogingintensief kan geuren.
De cumarinegeur sluit bijna alle andere soorten uit (slechts de zeldzame
Hierochloë odorata P.B., Veenreukgras geurt eveneens naar cumarine).
Ingevalmendezegeurslechtkanwaarnemenzijndenooitontbrekendelange
bewimperingenhetsomsaanwezigeviolettet.beidespecifiek onderdegraslandgrassen.
Hordeum secalinum Schreb.(Hs), Velagerst. Jonge b. gerold. Volgroeide b.
metsterke,vaakwatafgeplatter.,gewoonlijkminofmeerintensief behaard;
onderzijde in wat ouder stadium met zwakke glans. T. kort, wat onregelmatiggetand,wit.O.aanwezig,meestalkort, somslangensmal.Bsc.veelal
vrij intensief behaard.
Elyheefteenzeerkortt., datbleekis;bovendien draagt de onderzijde van
het b.rijen wittepuntjes en heeft deplant rizomen. Trismist de o.en heeft
een scherp gezaagd t. Bm mist evenzeer de o. en heeft een nagenoeg doorschijnend vliezigt.
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44a De plant vertoont reeds in het jonge stadium een stengel
metknopen. Op dezeknopen staat eenkrans naar beneden
gerichte haren (eventuele bladscheden verwijderen), onder de knoop is de stengel kaal. De korte onderbeharing
op de bladbovenzijde is zeer duidelijk, de langere haren
zijn weinig talrijk. Het blad voelt fluweelachtig aan.
Plant met lange rizomen. No 36 Hólcus mollis L., Zachte
witbol.z; bijvoorkeur op zandgrond bij struikgewas.
b De jonge spruiten geheel uit bladeren bestaand; oudere
(generatieve) spruiten zijn onder en boven de knopen
behaard. Geenrizomen
45a Tongetje lang, grofgezaagd. Ribben breed, gemakkelijk
met het blote oog waarneembaar. Haren op de bladschede
kort. De onderbeharing vaak fragmentarisch. In de onderste bladscheden smalle, scherp getekende paarse lijnen.
No 37 Hólcus lanâtus L., Witbol. za; het meest op vochtige,zurepercelen opzandenveengrond vanminder goede
bemestingstoestand; minder in ew.
b Tongetje kort, met vlakke, scherp gezaagde bovenrand.
Ribben fijn, moeilijk met het blote oog waarneembaar.
Haren op de bladschede lang, ongeveer gelijk aan de diameter van de bladschede. Onder- en bovenbeharing in
de regel zeer duidelijk. Geen fijne paarse lijnen in de onderste scheden. No24TrisétumflavéscensP.B., Goudhaver.
na; 't meest op armere, kleihoudende gronden (b.v. rivierkleigebied).
46a Randen der bladschede niet vergroeid (ongerepte bladscheden bezien!). Lange wimpers op de bladbasis.
Tongetje vuilwit, doorschijnend, soms violet aangelopen.
Cumarinegeur na wrijving of indroging, is echter nogal
wisselend. No 17 Anthoxânthum odorâtum L., Reukgras.
za;speciaalinarme,zure hl.
b Randen derbladschede op 1-1i cmonder debladbasis vergroeid. Spruit zonder opvallende bewimpering aan de
bladbasis. Tongetje glimmend doorschijnend, nooit violet
aangelopen. Geen cumarinegeur. No 35 Brómus móllis
L., Zachte dravik. va; eenjarig gras van niet te zure hw.
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45

HolcusmollisL.(Hm),Zachte mtbol.Jongeb. gerold.Volgroeideb.wat
fluweelachtig aanvoelend,metzwakker.bezetenvoorzienvantweesoorten
beharing:eenintensieve,zeerkortebeharingdieder. geheelvolgteneen
ijle,langebeharing,uitsluitendopdetopderr.(bladtegenhetlichtprojecteren- loep).T.lang,witengrofgetand,eveneensbehaard.O.ontbreken.
Bsc.evenzeer behaard, meestalmetlangeharen, diedediameter derbsc.
naderenofoverschrijden,benedenbijdeknoopplotseling eindigend ineen
ringnaar beneden gerichteharen. Plant metrizomen, waardoor deplant
gewoonlijk alsstengel(metknopen!)verschijnt.
Hlheeftgeenrizomen;ookhierechterdetweesoortigebeharingophetb.,
waarvan delangeveelmeeropvaltdandekorteonderbeharing(bijHmis
de lange beharing zeer ijl en de korte zeer duidelijk waarneembaar).De
haarringopdeknopeniswelspecifiekvoorHm.
HolcnslanatusL.(Hl), Witbol. Jongeb. gerold.Volgroeideb.metzwakke
dochvrijgrove,breder., diemettweesoortenharenzijnbezet:eenopvallende lange beharing op de top der r. en een soms lastigwaarneembare,
korte onderbeharing, die de r. geheel volgt. T. wit, lang, grof getand en
behaard. O. ontbreken. Bsc.geheelbezet metkorteharen (korter dande
diameterderbsc.),onderaanmetfijneviolettelijntjes opeenlichteachtergrond.
Hm heeft rizomen en verschijnt gewoonlijk als stengel (met knopen en
haarring). Tris enBmhebben lange haren op debsc.en geenlang wit t.
Hsheefto.
TrisetumflavescensP.B.(Tris),Goudhaver. Jongeb.gerold.Volgroeideb.
met sterke, smalle r., die naast een lange beharing ook een duideujke
dichteenkorteonderbeharingdragen.T.kort,wit,scherpgezaagd.O.ontbreken.Bsc.bezet metlangeharen(langer dan of gelijk aan dediameter
derbsc.).
Bmheefteennietwit,dochvliezigdoorzichtigt.enzwakke,breder.Hlheeft
eenlangt.enkorteharenopdebsc.Hsheefto.
Anthoyanthum odoratumL.(A o),Reukgras, Zieblz.59.
BromusmollisL.(Bm),Zachte dravik.Jongeb.gerold.Volgroeideb.bezet
metzwakke,breder.,dieéénsoortharendragenophuntoppen.T.vuilwit
totdoorschijnend vliezig,metenkelegrovetanden.O.ontbreken.Bsc. met
haren,dielangerzijndanofevenlangzunalsdediameterderbsc.;onderaan somsvuilrood gekleurd. Een eenjarige soort, diein de zomer uit de
graszodeisverdwenenomongeveerinseptemberweeralskiemplantteverschijnen.
Trisheefteenwitt.ensmalle,sterker.HlenHmhebbeneenlang,witt.
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Hieronder valt ook Brómus racemósus L.,Trosdravik,
dieslechtsinhetbloeistadiumvanB. molliskan worden
onderscheiden, o.a.door dekalekelkkafjes. na; eenjarig
grasvanhwmetbetere kalktoestand.
47a Bladeren fluweelachtig aanvoelend. Plant met onderaardse
uitlopers. Knopen opvallend behaard. No 36 Hólcus
mollis L., Zachte witbol. z; nog 't meest op zandgrond bij
struikgewas.
b Bladeren niet fluweelachtig aanvoelend. Plant zodevormend(zieook41a)
48
48a Bladeren onder en boven alsmede de bladschede behaard.
Ribben zeer smal maar toch duidelijk geprononceerd
(loep). Tongetje kort, wit met grof gezaagde bovenrand.
No 24TrisétumflavéscensP.B., Goudhaver na; 't meest op
armere,kleihoudende gronden (b.v.rivierkleigebied).
b Beharing vrijwel alleen beperkt tot de bladbovenzijde.
Ribben breed, zwakofzeerzwak. Tongetje lang
49
Eventueel met behaarde bladscheden en duidelijke wimpersop deplaats der oortjes. Cumarinegeur na indrogen
of wrijven: zie41a. Geen beharing, doch slechts enkele
wimpersaanderondingbijdebladbasis:zie31a.
49a Bladonderzijde nagenoeg dof. Tongetje wit, fijn gezaagd.
Plant van drogere gronden. N o 13 Arrhenätherum elätius P.B., Frans raaigras. na; duidelijk kalkminnend hlgrasmet voorkeur voor drogere,lichtere gronden.
b Bladonderzijde glanzend. Tongetje vuilwit, doorschijnend,
niet fijn gezaagd. No 30 Calamagróstis canéscens Roth,
Pluimstruisriet. z; nog 't meest op zeer vochtige, venige
grond.
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BromiisracemosusL.(Br),Trosdravik. Veelminderalgemeen danBm, komt
voor opmindervruchtbare,maar vooralvochtiger plaatsen.
HolcusmollisL.(Hm),Zachte witbol.Zieblz.61.
TrisetomflavescensP.B.(Tris),Goudhaver. Zieblz.61.
ArrhenatherumelatiusP.B.(Arr),Fransraaigras.Zieblz. 55.
Calamagrostis canescens Roth (Calam), Pluimstmisriet. Jonge b. gerold.
Volgroeide b. geelgroen, bezet met zwakke r., waarop een korte beharing,
hetb.wordtgewoonlijk naardebasissmaller;onderzijdemetmatigeglans.
T.kort, vuilwit tot doorschijnend vliezig.O. ontbreken.
Bm heeft de b.onderzijde dof en gewoonlijk duidelijk behaarde bsc. Tris
heefteenwitt.enlangeharen.Arrheefteenlang,witt.enisdonkergroen.
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KORTE BESCHRIJVING VAN ENKELE ZELDZAME SOORTEN
Alopecurus bulbosus Gouan, Knolvossestaart. Onderste stengelleden knolvormig opgezwollen; verderinvegetatievetoestand geheelopA.geniculatus
gelijkend. In of bij het zilte gebied.
Bromus erectus Huds., Bergdravik.Jonge b. gevouwen. Volgroeide b. met
zwakker.enijlebeharing.T.kort totzeerkort. O.ontbreken.Bsc.ca. 1 cm
onder detopmetvergroeideranden;dezerandenmeestal behaard.
Gelijkt veel op Heli, doch deze heeft een stompe b.top en een ongeribd b.
Komt nogal voor inZ.-Limburg.
Bromus inermis Leyss., Kweekdravik.Jonge b. gerold. Volgroeide b. zeer
zwak geribd en ijl behaard. T. kort, bleekgroen tot vuilwit. O. ontbreken.
Bsc.meestalbehaard. Vrijforseplantmetrizomen;op drogereplaatsen aan
of bij de grote rivieren.
Cynodon dactylon Pers., Handjesgras. Jonge b. gerold. Volgroeide b. met
uiterstzwakke en smaller., waaropeenijle beharing. T. uit rij korte haren
bestaand metlangere haren op deb.basis.O. ontbreken.
Gelijkt zeer veel op Phrag,doch is veelkleinerenheeftuitsluitendliggende
stengels.De soort komtvoor op droge dijkhellingen en rivierduintjes.
Elytrigia pungens Tutin, Strandkweek. Jonge b.gerold.B.met hogeonregelmatige r., die op hun afgeronde of afgeplatte top stekelcellen dragen;
b.top stekend. T. zeer kort. O. langen smal.Stugge,grijsgroene plant inof
bij het zilte gebied.
Hierochloë odorataP.B., Veenreukgras. Jonge b. gerold. Volgroeide b. met
zwakke r., stug en iets ruw; onderzijde zwak glanzend. T. lang, vuilwit.
O. ontbrekend. Plant met cumarinegeur en rizomen, welke combinatie
specifiek is.De plant komt voor op vochtige plaatsen, vooral in het veengebied.
Ao heeft lange wimpers aan de b.basis, ismeestal ook verder wat behaard
eniseen polvormer.
PoanemoralisL.,Schaduwgras.Jongeb.gevouwen.Volgroeideb. ongeribd;
onderzijde nagenoeg dof, b. naar de top duidelijk versmald. T. zeer kort.
O. ontbreken. In cultuur voor zaadwinning.
Gelijkt veel op Pp, doch deze heeft rizomen en een b., dat over vrijwel de
gehele lengte even breed blijft. Pt heeft een glimmende b.onderzijde. Paen
P.palustris hebben eenlanger t.
Poa palustrisL., Moerasbeemdgras. Jongeb. gevouwen.Volgroeideb.donkergroen, ongeribd; onderzijde nagenoeg dof. T. kort tot lang, witachtig.
O. ontbreken. Komt voor in moerassige hooilanden b.v. langs beken. In
cultuur voor zaadwinning.
Pp is stijf en heeft een zeer kort t. Pt heeft sterk glimmende b.onderzijde,
Pa een duidelijk stompe b.top en geelgroene kleur.
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NAMEN DER GRASSEN
De rangschikking is alfabetisch naar de Latijnse naam.Vetgedruktzijnde
officiële LatijnseenNederlandsenamen; enkeleveelvuldiggebruiktenamen
zijn mede opgenomen en soms als voorkeursnaam eerst genoemd. Verder
volgen Duitse, Engelse of Amerikaanse en Franse namen.
E: MeadowFox-Tail; Common
Fox-Tail.
F: Vulpindesprés.

L: AgrostiscarinaL.
N: Kruipendstruisgras.
D: Hundsstraussgras; Sumpfstraussgras.
E: VelvetBent;BrownBent.
F: Éternuedeschiens.

L: AnthoxanthumodoratumL.
N: Reukgras.
D: (Gemeines)Ruchgras.
E: SweetVernal(-Grass);Sweet
scentedVernal-Grass.
F: Flouve.

L: AgrostisstoloniferaL.
N: Fiorien;Fioringras.
D: Weisses Straussgras.
E: CreepingBent; WhiteBent.
F: Terre nue; Agrostide blanche.

L: Arrhenatherum elatius P. B.
N: Fransraaigras.
D : (Hoher) Glatthafer; Französisches Raigras; Fromental.
E: Tall Oat-Grass; False OatGrass.
F: Avoineélevée.

L: AgrostistenuisSibth.
N: Gewoonstnrisgras.
D: Rotes Straussgras; Cremeines
Straussgras.
E: Common Bent; Brown Top;
Fine Bent; New Zealand
Bent;Colonial Bent.
F: Agrostidecommune.

L: BrizamediaL.
N: Trilgras.
D: Zittergras.
E: (Common) Quaking-Grass;
Tottergrass.
F: Tremblette.

L: Alopecurus bulbosus Gouan.
N: Knolvossestaart.
D: KnolligerFuchsschwanz.
E: Tuberous Fox-Tail; Bulbous
Fox-Tail.
F: Vulpinbulbeux.

L: BromusmollisL.
N: Zachtedravik.
D: WeicheTrespe.
E: SoftBrome;LopGrass.
F: Bromemollet.

L: AlopecurusgeniculatesL.
N: Gekniktevossestaart.
D: GeknieterFuchsschwanz.
E: MarshFox-Tail; Floating FoxTail.
F: Vulpingenouillé.

L: BromusracemosusL.
N: Trosdravik.
D: TraubigeTrespe.
E: SmoothBrome.
F: Bromeàgrappe.

L: AlopecuruspratensisL.
N: Beemdvossestaart; Vossestaart.
D: Wiesenfuchsschwanz.
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L: Festuca pratensis Huds.
N: Beemdlangbloem.
D: Wiesenschwingel.
E: Meadow Fescue.
F: Fétuque després.

L: Calamagrostis canescens Roth.
N : Pluimstruisriet.
D : Wiesenreitgras; SchmalblättrigesReitgras.
E: Purple Small-Reed.
F: Lèche.

L: Festuca rubra L.
N: Roodzwenkgras.
D : RoterSchwingel;Rotschwingel.
E: Red Fescue; Creeping Fescue.
F: Fétuque rouge.

L: Cynosurus cristatus L.
N : Kamgras.
D: Kammgras.
E: Crested Dog's-Tail.
F : Crête; Crételle després.

L: GlyceriafluitansR.Br.
N: Mannagras.
D: Flutender Schwaden; Mannaschwaden.
E: Floating Sweet-Grass.
F: Barbotine; Manne de Pologne.

L: Dactylisglomerata L.
N : Kropaar.
D : Knaulgras.
E: Cocksfoot; Orchardgrass.
F: Dactyle pelotonné.
L: DeschampsiacespitosaP.B.
N: Smele.
D : Rasenschmiele.
E: Tufted Hair-Grass.
F: Canche.

L: Glyceria maxima Holmb.
N: Liesgras.
D : Groszer Schwaden; Wasserschwaden; Mielitz.
E: Reed Sweet-Grass; Water
Meadow-Grass.
F: Chien-dent aquatique.

L: ElytrigiarepensNevski
N: Kweek.
D: Kriechende Quecke; Ackerquecke.
E: Couch; Twitch (-Grass).
F: Chiendent; Panic rampant.

L: Helictotrichonpubescens Pilg.
N: Zachtehaver.
D : Flaumhafer; FlaumigerWiesenhafer.
E: Hairy Oat-Grass; Perennial
Oat-Grass.
F : Averone.

L: Festucaarundinacea Schreb.
N: Rietzwenkgras.
D : Rohrschwingel.
E: TallFescue;Reed Fescue.
F: Fétuque roseau.

L: Hierochloëodorata Wahlb.
N: Veenreukgras.
D : Wohlriechendes Mariengras;
Mariengras;Darrgras.
E: Holy-Grass.
F: Hierochloa.

L: FestucaovinaL.
N: Schapegras; Fijnbladig schapegras.
D: Schafschwingel; Haarfeiner
Schwingel.
E: Sheeps Fescue; Fine leaved
Fescue.
F: Fétuque desbrebis; Fétuque
ovine (à feuilles menues).

L: HolcuslanatusL.
N: Witbol.
D: WolligesHoniggras.
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E: Yorkshirefog.
F: Petitefenasse.

L: Phalaris
N: Rietgras.
D: Rohrartiges Glanzgras;Rohrglanzgras; Havelmielitz.
E: ReedCanary-Grass;ReedGrass.
F: Alpistcoloré.

L: HolcusmollisL.
N: Zachtewitbol.
D: Weiches Honiggras; Hochmoorquecke.
E: CreepingSoft-Grass.
F: Houlquemolle.

L: PhleumpratenseL.
N: Timothee; Timotheegras;
Lammerstaart(Vlaams).
D: Wiesenlieschgras.
E: Timothy (-Grass); Cat's-Tail.
F: Timothee; Timothy; Phléole
després.

L: Hordeum secalinumSchieb.
N: Veldgerst; Gerstgras.
D: Roggengerste;Wiesengerste.
E: MeadowBarley(-Grass).
F: Orgedesprés.

L: Phragmites communisTrin.
N: Riet.
D: (Gemeines) Schilfrohr.
E: Common Reed; Reed-Grass.
F: Roseau;Jonc.

L: Lolimn multiflorum Lamk.
N: Italiaansraaigras.
D: Italienisches Raigras; Welsches
Weidelgras.
E: ItalianRye-Grass.
F: Raygrassd'Italie.

L: PoaannuaL.
N: Straatgras.
D: Einjähriges Rispengras;JährigesRispengras.
E: AnnualMeadow-Grass.
F: Paturinannuel.

L: LolimnperenneL.
N: Engelsraaigras.
D: Deutsches Weidelgras; EnglischesRaigras.
E: PerennialRye-Grass.
F: Raygrassd'Angleterre;Raygrassi

L: PoapratensisL.
N: Veldbeemdgras; Beemdgras.
D: Wiesenrispengras.
E: Meadow-Grass; Kentucky
Blue-Grass(Amer.).
F: Paturindesprés.

L: MoliniacaeruleaMoench.
N: Pgpestroorje.
D: BlauesPfeifengras;Besenried;
Pfeifengras.
E: Purple Moor-Grass; Purple
Melick-Grass;Blowgrass.
F: Moliniebleue.

L: PoatrbialisL.
N: Rowbeemdgras.
D: GemeinesRispengras.
E: Rough(stalked)Meadow-Grass.
F: Paturin commun.

L: NardusstrictaL.
N: Borstelgras.
D: Steifes Borstengras;Borstgras.
E: Mat-Grass; Moor Mat-Grass.
F: Nard.

L: Puccinellia distansPari.
N: Ziltvlotgras.
D: (Abstehender) Salzschwaden.
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E: Reflexed Salt Marsh-Grass.
N: Tandjesgras.
F: Paturin distant; Glycèreà fleurs D: Dreizahn.
écartées.
E: Heath-Grass.
F: Triodie.
L: Puccinellia maritima Pari.
N: Kweldergras;Zeevlotgras.
L: TrisetumflavescensP.B.
D: Meerstrandschwaden; Andel.
N: Goudhaver.
E: Common Salt Marsh-Grass;
D: Goldhafer; Grannen GoldhaSea Poa; Goose-Grass.
fer.
F: Misotte.
E: YellowOat-Grass; Golden OatGrass; Yellow False Oat.
L: Sieglingia decumbens Bernh.
F: Avoinejaunâtre.

TABEL lb
Papilionaceae-Vlinderbloemigen
la Plant met dorens. No 38 Ononis spinósa L., Kattedoom.
z;meest oprivier- en zeedijken.
b Plant zonder dorens
2
2a Bladeren 1-12-jukkig, met toprank (No 39,40,41). . . . 3abc
b Bladeren 3-tallig,zonder toprank (No 46) . . . . . . . 4
3Ö Er is 1juk (met steunblaadjes aan de voet van de bladsteel). Bloemen geel. No 39 Läthyrus pratensis L., Veldlathyrus. na;noghetmeest inkalkrijke kleihl.
b Er zijn 2-4 jukken. Bloemen purper, later vuilblauw.
No 40 Läthyrus palustris L., Moeraslathyrus. z; enkele
maleninnattehl.
c Er zijn 8-12 jukken. Bloemen blauwviolet. No 41 Vicia
crâcca L., Vogelwikke. na; duidelijk minder op zandige,
beweidepercelen.
4« Vergeleken met de beide zijblaadjes draagt het middenblaadje eenkort doch duidelijk steeltje. Bloemen geel . . 5
b Geen kort gesteeld middenblaadje, wel alle blaadjes met
een gewrichtje (slaapstand!) van ten hoogste 1 mm.
Bloemen rood, witofgeel
8
5a Blaadjes aan detop getand en in het midden van een smal
stekelpuntje voorzien; ± 3-4 Xzo lang als breed. Bloemhoofdje meer dan IJ cm middellijn. No 42 Medicâgo
falcâta L., Sikkelklaver, z; vrijwel alleen langs de grote
rivieren indroge weiden.
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b Blaadjes eveneens aan de top getand, doch in 't midden
slechts een kort puntje; ± l£-2 x zo lang als breed.
Hoofdjes nietmeerdanlcm
6
6a Stengel kantig (doorsnede- loep), meest groen. Bloemen
na het bloeien afvallend; eerst groene, later zwarte, trosvormig verenigde peulen. No 43 Medicâgo lupulina L.,
Hopklaver. z; noghet meest op droge,armere,maar niet
zure,lichtekleigronden.
b Stengelrond,meestalwatroodbruin.Bloemennadebloei
nietafvallend
7
la Aantalbloempjesperhoofdje 6-15,losgerangschikt.Veel
algemener dan de volgende soort. No 44 Trifolium
dübiumSibth.,Kleineklaver,na;noghetmeestindrogere
hw en ww op mindervruchtbare,maarkalkrijkeregrond.
b Aantalbloempjesperhoofdje 20-40,dichtineen. Hoofdje
± 1 2 mm,citroengeel.No45TrifoliumcampéstreSchreb.,
Liggendeklaver, z; een enkele keer op droge, zandige
grond.
8a Bladeren aangedrukt behaard. No 46 Trifoliumpraténse
L.,Rodeklaver,va;hetmeestinniettezurekleihl.
b Bladerenvanbovenkaal
9
9a Steunblaadjes grotendeels witvliezig, doorschijnend met
enkelegroeneofrodenerven,vrijwelgeheelomdestengel
sluitend;dezelaatsteliggendmetnaarbovengerichtebladstelen; blaadjes aan de achterkant ietsglimmend. No 47
TrifoliumrépensL., Witteklaver, za; op allerlei gronden,
wordt door beweiden bevorderd; dankbaar voor P en
vooral voor K; wordt door zware N-bemesting echter
onderdrukt.
b Steunblaadjes met grove, groene nerven of geheel groen
en bladachtig, grotendeels los van de stengel staand.
Blaadjesaandeachterzijdegeheelofgedeeltelijk dof . . . 10
10a Steunblaadjes geheelgroen,eivormig,vandezelfdehoedanigheid als de blaadjes zelf; dezelaatste gewoonlijk ± 2
x zolangalsbreed,gaaf
11
b Steunblaadjes voor een deel vliezig, in spitse punten uitlopend; de blaadjes rondachtig driehoekig, hun lengte
nietmeerdanH x debreedte,meestmetfijnetanden . . 12
1la Stengel gevuld of met een kleine holte, kantig. Hoofdjes
ongeveer 5-bloemig. No 48 Lotus corniculâtus L., Rol69

klaver,na; het meest op droge, armere gronden, kalkminnend.
b Stengel met een grote holte, Bladeren van achteren
blauwgroen.Hoofdjes 10-ofmeerbloemig.
Lotus uliginósus Senk., Moerasrolklaver, z; nog 't meest
invochtigeeh.
12a Stengel liggend met omhoog gerichte, meest naar boven
ietsbehaarde bladstelen. Blaadjes donkergroen met groot
aantalbijdoorzichtsterkcontrasterendezijnerven. Hoofdnerf aan de achterzijde meest iets behaard. Veelal de zijblaadjes aan deachterzijde voor dehelft met enigeglans,
anderehelft dof. Plantnietforser danWitteklaver.
No 49 Trifolium fragiferum L., Aardbeiklaver, z; nagenoegalleeninhetrivier-enzeegebiedopniettezuregronden,daara.
b Stengelopstijgendmetschuingerichtebladstelen. Blaadjes
normaal-tot lichtgroenmetietslichterezijnerven; aan de
achterzijde geheel dof. Plant forser dan Witte klaver.
No 50 Trifolium hybridum L., Basterdklaver. Vaak ingezaaid,overigensz.
TABEL lc
Carex-Zegge
Indezetabelisslechtseenzeerbeperktaantalsoortenopgenomen.
Als geslachtskenmerk kan gelden: Onderste bladeren in spruiten;
bladstand 1/s. Bovenzijde van het blad met een tot bij de top doorlopendgootjeenmeestnietopstaandezijranden.
la Bladeren zeer smal, ± 1mm breed, bijna draadvormig,
diepgootvormigmetsterkeglans;kleine,stevigepolletjes.
Cârex pulicâris L., Vlozegge. z; uitsluitend in natte, zeer
arme,zureveenhl.
b Bladeren meest breder en met vlakke, vrijwel niet opstaanderandenterzijdevanhetmiddengootje
2
2a Bladerendofblauwgrijs,gladenzachtaanvoelend; onderzijde met 4-6 duidelijke lengtelijntjes aan weerszijde van
de middennerf. Carex panicea L., Blauwe zegge, na;
vrijweluitsluitendinvochtige,arme,zureveenhl.
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EenandereCarexsoortmetblauwgrijzebladeren,dieechter
niet glad en zacht aanvoelen,is CârexflaccaSchreb.,
Zeegroenezegge,z;opdrogere,kalkryke,somsopvochtige
gronden.
b Bladerendofofglimmend,maarnietblauwgrijs
3
3a Beidezijdenvanhetbladdof
4
b Somsalleen deachterzijde, maar meestalbeidezijden van
hetbladmetmatigetotsterkeglans
5
4a Blad aan debasisniet meer dan 6mm breed. Kafjes der
urntjes zwartbruin met groenemiddenstreep. Gewoonlijk
1 mannelijke (top-)aar. No 177 Cârex nigra Reichard,
Gewonezegge,va;vochtminnend;meestopnietsterkzure
gronden, minder gebonden aan een slechte bemestingstoestand.
b Bladaandebasismeerdan6mmbreeden 15 ofmeercm
lang;opvallend stevigespruiten. 3-5 mannelijke arenaan
detop.CârexripäriaCurt., Oeverzegge. z;zeervochtminnend;ookopmeervruchtbareplaatsen.
5a Plant met zwakke beharing (blad-bladschede) en lange
uitlopers. Cârex hirta L., Ruige zegge, va; meer inbetere
percelen,hetmeestinwwopzandigegrond.
EenandereCarexsoortmetzwakkebeharing,echterzonder
uitlopers,isCârexpalléscensL.,Blekezegge, z;alleenin
armgrasland.
b Plantgeheelkaal,metuitlopersofsterkzodevormend . . 6
6a Bladerenaandebasismeerdan6mmbreed:zieAb.
b Bladbreedtetot6mm
7
7a Bladeren smal, ten hoogste 4 mm breed aan de basis,
meestalniet langer dan 12cm;geelgroen;eeneind onder
de top plotseling versmald. Schede doorgaans rood aangelopen. CârexhostiànaD C , Blonde zegge, z; uitsluitend
invochtige,arme,zureveenhl.
b Bladeren meest breder en langer; bijna geen versmalde
bladtop;schedenooitrood
8
8a Bladeren wat slap, niet duidelijk gootvormig, glanzend.
Wortelstok kruipend. Cârex disticha Huds., Tweerijige
zegge,na;opnatte,nietzozeerarme,percelen.
b Plantzodevormend
9
9a Bladeren donkergroen. Op de overgang van blad naar
bladschede een vliezig randje (tongetje), dat op het blad
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duidelijk hoger isdan breed enlangs deranden der bladschede duidelijk uitsteekt. No 174 Caréx spicäta Huds.,
Stekelzegge. na; op drogerepercelenmetmatigeofgoede
bemestingstoestand;weinigineh.
Tongetje ongeveer even hoog als breed en niet duidelijk
langsdebladschedeaflopend.No 175 CärexovälisGood.,
Hazezegge.z;oparme,vooralzandigegronden.
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Wrd.
cijfer
4
Roodzwenkgras Fr
Borstelgras
0
N
Schapegras
1
Fo
Tandjesgras
3
S
Kweldergras
Puem
7
0
Smele
De
Kropaar
D
6
Kamgras
7
Cy
Zachtehaver
Heli
8
Straatgras
Pa
4
9
Veldbeemdgras Pp
Ruwbeemdgras Pt
8
8
Fransraaigras
Arr
4
Gm
Liesgras
Mannagras
4
Gf
Engelsraaigras Lp
10
Reukgras
4
Ao
6
Rietgras
Pha
Afk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FestucarubraL.
NardusstrictaL.
FestucaovinaL.
SieglingiadecumbensBernh.
PuccinelliamaritimaPari.
Deschampsiacespitosa P.B.
DactylisglomerataL.
CynosuruscristatusL.
Helictotrichonpubescens Pilger
PoaannuaL.
PoapratensisL.
PoatrivialisL.
ArrhenatherumelatiusP.B.
Glyceriamaxima Holmb.
GlyceriafluitansR.Br.
LoliumperenneL.
AnthoxanthumodoratumL.
Phalarisarundinacea L.

6. nat.gr.
7. H x
8. 2 x
9. 2 x
10. 1£ x
11. l i X
12. 1-4 x

1. 3 x , bladdoorsnede10 x , bladschedegesloten(randenvergroeid)
2. 2 x,bladdoorsnede8 x
3. 3 x,bladdoorsnede10 x ,
bladschedeopen(randenlos)
4. Hx
5. IJ x , bladdoorsnede6 x
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hx
1* x
nat.gr.
2x
2x
nat.gr.

Wrd.
cijfer
Fp
9
Beemdlangbloem
Rietzwenkgras
Fa
4
8
Italiaans raaigras
Lm
Gekniktevossestaart Ag
3
Kruipend struisgras Ac
2
Goudhaver
Tris
7
9
Timothee
Phi
Beemdvossestaart
7
Ap
As
5
Fiorien
Gewoon struisgras
At
4
Trilgras
Bri
4
Calam 2
Pluimstruisriet
7
Veldgerst
Hs
Riet
Phrag 1
2
Pijpestrootje
M
Ely
5
Kweek
Bm
3
Zachte dravik
Hm
3
Zachte witbol
Hl
5
Witbol
Afk.

19. FestucapratensisHuds.
20. FestucaarundinaceaSchreb.
21. LoliummultiflorumLamk.
22. AlopecurusgeniculatusL.
23. AgrostiscaninaL.
24. TrisetumflavescensP.B.
25. PhleumpratenseL.
26. AlopecuruspratensisL.
27. Agrostisstolonifera L.
28. AgrostistenuisSibth.
29. BrizamediaL.
30. CalamagrostiscanescensRoth
31. HordeumsecalinumSchreb.
32. PhragmitescommunisTrin.
33. MoliniacaeruleaMoench
34. ElytrigiarepensNevski.
35. BromusmollisL.
36. HolcusmollisL.
37. HolcuslanatusL.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hx
H x

nx

2x
li x
i x en2 x
li x

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2x
14-4 x
2x
2x
2x
2x
nat.gr.

33. 2 x
34. 2 x , bladonderzijdemetrijen
huidmondjes
35. 3en H x
36. 1J x ,links:behaardeknoop
37. 1i x , links:onderstebladschede
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Afk.

38. OnonisspinosaL.
39. LathyruspratensisL.
40. LathyruspalustrisL.
41. ViciacraccaL.
42. MedicagofalcataL.
43. MedicagolupulinaL.
44. TrifoliumdubiumSibth.
45. TrifoliumcampestreSchreb.
46. TrifoliumpratenseL.
47. TrifoliumrepensL.
48. LotuscorniculatusL.
49. Trifoliumfragiferum L.
50. TrifoliumhybridumL.
51. EquisetumarvenseL.
52. EquisetumfluviatileL.
53. EquisetumpalustreL.
54. ColchicumautumnaleL.
55. EleocharispalustrisR.etSch.
56. Juncuseffusus L.
57. JuncusconglomeratusL.
58. CirsiumdissectumHill
59. EryngiumcampestreL.

Kattedoorn
Veldlathyrus
Moeraslathyrus
Vogelwikke
Sikkelklaver
Hopklaver
Kleineklaver
Liggendeklaver
Rodeklaver
Witteklaver
Rolklaver
Aardbeiklaver
Basterdklaver
Heermoes
Holpijp
Lidrus
Herfsttijloos
Waterbies
Pitrus
Biezeknoppen
Spaanseruiter
Kruisdistel
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Ono
Lpra
Lpal
V
Medf
Medl
Td
Team
Tpra
Tr
Loc
Tfra
Thyb
Ea
Ef
Ep
Col
Eleo
Jef
Jcon
Cird
Eryn

Wrd.
cijfer

0
6
6
6
6
7
6
6
7
8
6
7
7
0
0
0
0
1
1
1
1
0

Afk.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Cirsium arvense Scop.
Cirsium vulgare Ten.
Cirsiumpalustre Scop.
Potentilla erecta Räuschel
Lythrum salicaria L.
Lysimachia vulgaris L.
Galium palustre L.
Galiumverum L.
Galium uliginosum L.
Galium hercynicum Weig.
Ranunculus repens L.
Ranunculus bulbosus L.
Potentilla reptans L.
Peucedanum carvifolia Vill.
Artemisia maritima L.
Achillea millefolium L.
Carumcarvi L.
Daucus carota L.
Thalictrum flavum L.

Akkerdistel
Speerdistel
Kalejonker
Tormentil
Kattestaart
Wederik
Moeraswalstro
Echt walstro
Kleverig walstro
Liggend walstro
Kruipende boterbloem
Knolboterbloem
Vijfvingerkruid
Karwijvarkenskervel
Zeealsem
Duizendblad
Karwij
Peen
Poelruit
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Cir
Cirv
Cirp
Pot e
Lyth
Lysv
Galp
Galv
Gal ui
Gal h
Ranr
Ranb
Pot rep
Peu car
Art
Ach
Carum
Dauc
Thai

Wrd.
cijfer

0
0
0
1
2
2
2
0
0
1
1
0
1
3
0
4
3
3
0
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Wrd.
cijfer
Ang
0
Anth
0
Hera
2
Pas
1
Fü
1
Potans 1
Card
3
Com
0
Valo
0
Pimp
1
Sango
2
Sangm 1
Spergm 2
Sag
0
Stelpal 0
Stelgram 1
All
0
Afk.

79. AngelicasylvestrisL.
80. Anthriscussylvestris Hoffm.
81. HeracleumsphondyliumL.
82. PastinacasativaL.
83. FilipendulaulmariaMaxim.
84. PotentillaanserinaL.
83. CardaminepratensisL.
86. ComarumpalustreL.
87. Valerianaofficinalis L.
88. Pimpinellasaxifraga L.
89. Sanguisorbaofficinalis L.
89a.SanguisorbaminorScop.
90. Spergulariamarginata Kittel
91. SaginaprocumbensL.
92. StellariapalustrisRetz.
93. StellariagramineaL.
94. AlliumvinealeL.

Engelwortel
Fluitekruid
Bereklauw
Pastinaak
Moerasspirea
Zilverschoon
Pinksterbloem
Wateraardbei
Valeriaan
Kleinebevernel
Grotepimpernel
Kleinepimpernel
Gerande schijnspurrie
Liggendevetmuur
Zeegroenemuur
Grasmuur
Kraailook
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Afk.

95. JuncusarticulatusL.
96. ArmeriamaritimaWilld.
97. TriglochinmaritimaL.
97a.TriglochinpalustrisL.
98. TragopogonpratensisL.
99. IrispseudacorusL.
100. LuzulacampestrisDC.
101. Eriophorum angustifolium
Honckeny
102. JuncusgerardiiLoisl.
103. Ornithogalum umbellatum
L.
104. PlantagomaritimaL.
105. RanunculusflammulaL.
106. PlantagolanceolataL.
107. Plantagomajor L.
108. PlantagomediaL.
109. RumexacetosaL.
110. RumexacetosellaL.
111. PolygonumaviculareL.
112. Rumexobtusifolius L.
113. PolygonumamphibiumL.
114. PolygonumhydropiperL.
115. PulicariadysentericaBernh.
116. SalixrepensL.
117. ConvolvulusarvensisL.
118. SedumacreL.
119. Symphytumofficinale L.
120. HieraciumpilosellaL.
121. MyosotisscorpioidesL.
122. Myosotiscaespitosa
K. F.Schultz
123. LinumcatharticumL.
124. CerastiumholosteoidesFr.
126. PrunellavulgarisL.
127. EuphorbiaesulaL.
128. StellariamediaVill.
129. LysimachianummulariaL.
130. ValerianadioicaL.
131. Lychnisflos-cuculiL.

Wrd.
cijfer

Waterrus
Engels gras
Strandzoutgras
Moeraszoutgras
Gele morgenster
Gelelis
Veldbies

Ja
Arm
Trig m
Trigp
Trag
Iris
L

2
3
0
0
1
0
2

Veenpluis
Ronde rus

Erio
Jg

2
4

2
Vogelmelk
Or urn
Zeeweegbree
Plantmar 3
Egelboterbloem
Ranfl
0
Smalle weegbree
Plant1
4
Grote weegbree
Plant m 4
Ruige weegbree
Plant med1
Veldzuring
3
Rum
Schapezuring
Rum ella 1
Varkensgras
Polav
3
Ridderzuring
Rum obt 1
2
Veenwortel
Pol am
2
Waterpeper
Pol h
Heelblaadjes
Puli
1
Kruipwilg
Salr
0
1
Akkerwinde
Con a
Sed
0
Muurpeper
1
Sym
Smeerwortel
0
Muizeoor
Hierp
Moerasvergeet-mij-nietje Myo s 2
Zodevergeet-mij- nietje Myo c
Geelhartje
Linum
Cer
Hoornbloem
Prun
Brunei
Heksenmelk
Euph
Muur
Stel med
Lysnum
Penningkruid
Kleine valeriaan
Vald
Lfc
Koekoeksbloem
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2
1
2
1
0
2
1
0
2

85

86

Klokjesgentiaan
Melkkruid
Zeeaster
Vleugeltjesbloem
Madeliefje
Paardebloem
Herfstleeuwetand
Herderstasje
Zenegroen
Blauweknoop
Akkermunt
Waternavel
Tijmbladigeereprijs
Hondsviooltje

Wrd.
cijfer
Gent
0
Glaux
2
Ast
4
Polyv
1
Bel
1
Tar
4
Leo
4
Caps
2
Aju
0
Suc
2
Mentar
0
Hydro
0
Verserp 1
Vioc
1

Margriet
Grasklokje
Moerasviooltje
Dotterbloem
Speenkruid
Hondsdraf
Gewoneereprijs
Veldereprijs
Mannetjesereprijs
Grotebrandnetel
Kleinebrandnetel
Krulzuring
Wolfspoot
Groteratelaar
Wildebertram

Chr
Camp
Viop
Cal
Ranfic
Glech
Vercham
Verar
Veroff
Urd
Uru
Rumer
Lyc
Rhing
Achpt

Afk.

132. GentianapneumonantheL.
133. GlauxmaritimaL.
134. AstertripoliumL.
135. PolygalavulgarisL.
136. BellisperennisL.
137. TaraxacumofficinaleWeber
138. LeontodonautumnalisL.
139. Capsellabursa-pastorisMed.
140. AjugareptansL.
141. SuccisapratensisMoench
142. MenthaarvensisL.
143. HydrocotylevulgarisL.
144. VeronicaserpyllifoliaL.
145. ViolacaninaL.
146. Chrysanthemum
leucanthemumL.
147. Campanularotundifolia L.
148. ViolapalustrisL.
149. CalthapalustrisL.
150. RanunculusficariaL.
151. GlechomahederaceaL.
152. VeronicachamaedrysL.
153. VeronicaarvensisL.
154. Veronicaofficinalis L.
155. UrticadioicaL.
156. UrticaurensL.
157. RumexcrispusL.
158. LycopuseuropaeusL.
159. RhinanthusglaberLamk.
160. AchilleaptarmicaL.
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2
2
1
1
1
0
1
1
1
0
0
2
2
0
2

Afk.

Wrd.
cijfer
Knoopkruid
Cent pra 2
Gele waterkers
Rora
2
Ruige leeuwetand
Leo his 4
Leo nud 2
Trincia
1
Biggekruid
Hypo
Scherpe boterbloem Ran a
0
1
Zachte ooievaarsbek G e r m
Moeraskers
Rori
1
0
Hertshoornweegbree Plant c
2
Knautia
Kn
Waterkruiskruid
0
Senaq
Jakobskruidskruid
Senj
0
Tweejarig streepzaad Crep
3
2
Stekelzegge
Cspi
Hazezegge
Cova
2
Boerenwormkruid
Tana
0
1
Cni
Gewone zegge
Cich
2
Cichorei

161. CentaureapratensisThuill.
162. RorippaamphibiaBesser
163. LeontodonhispidusL.
164. LeontodonnudicaulisBanks
165. HypochaerisradicataL.
166. RanunculusacrisL.
167. GeraniummolleL.
168. RorippaislandicaBorbâs
169. PlantagocoronopusL.
170. KnautiaarvensisCoulter
171. SenecioaquaticusHill
172. SeneciojacobaeaL.
173. CrépisbiennisL.
174. CarexspicataHuds.
175. CarexovalisGood.
176. TanacetumvulgareL.
177. CarexnigraReichard
178. CichoriumintybusL.
179. Bladstand%enJ
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TABEL VOOR DE NAAMSBEPALING VAN DE
WEIDEGRASSEN IN BLOEIENDE TOESTAND
Omdathetaantalsoortendergrassen, dieweoponzegraslandenaantreffen, vrij beperkt is en de geslachten daarbij zo onregelmatig vertegenwoordigd zijn, heeft het weinigzineensystematischetabel opte
stellen.Het beperkte aantal soorten lost echter het probleem vaneen
gemakkelijke determinatie niet automatisch op. De gewone flora's,
diedenadruk latenvallenopdegeneratievekenmerken,zijn hierdoor
endoorhetfeit, datzevoordegraslandmanveeloverbodigsbevatten,
niethetmiddelomsnelenzekertoteennaamsbepalingtegeraken.
Door echter duidelijke kenmerken der bladachtige organen te stellen
op plaatsen, waar de bloemkenmerken lastig zijn na te gaan of te
beoordelen, is er een tabel ontstaan, diehet mogelijk maakt tevelde
denaamvaneenbloeiendweidegrastebepalen.
Het gebruik van eenloep kan niet altijd worden vermeden en degebruiker van de tabel zij erop bedacht, dat naast een bloemdragende
stengel in de regelenkelejongespruitenvoordenaamsbepalingzijn
vereist.De kenmerken dezerspruitenvindtmenafgebeeld opblz.74
en77.
Kortemorfologischebeschrijvingdervoornaamsteorganen
Een vollediggrasbloempje bestaat uit een stamper (met 2of 3stempels)en 3meeldraden, geheelofgedeeltelijk ingeslotendoor 2kroonkafjes.Een aantal van dezebloempjes is weer samengevoegd tot een
aartje, dat als geheel aan devoet 2kelkkafjes draagt en dat hierdoor
weer geheel of gedeeltelijk omsloten wordt (soms b.v. bijAnthoxanthumodoratumzijnerperaartje4 kelkkafjes).
Vaak echter ontbreken één of meer van deze organen; er zijn b.v.
minder meeldraden, éénderkelk-ofkroonkafjesontbreekt eninvele
gevallenishetaantalbloempjesperaartje tot slechts1 gereduceerd.
Doordat zowel de kroon- als de kelkkafjes onderling op ongelijke
hoogte zijn ingeplant, kan men nogeenonderste enbovenste kroonenkelkkafjeonderscheiden.
Sommigekafjes dragen kafnaalden, die meestal buiten het aartje uitsteken, maar ook wel daarbinnen blijven en dan eerst na losmaken
derkafjes tevoorschijnkomen.
De aartjes zijn weer op verschillende manieren tot een bloeiwijze
samengevoegd,nl.toteenaar,aarpluimofpluim.
Bijdebladachtigeorganenonderscheidtmen:
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a. de bladschede, die de stengel of (bij spruiten) eenjongere bladschedeomvat;
b. debladschijf, diewelofnietgeribdis,dievlakofgeheelofgedeeltelijkgeslotenisendieuitdebladschedevanhetouderebladófinde
lengterichting gevouwen óf gerold te voorschijn komt. Waar de
bladschijf in debladschede overgaat, bevinden zich soms kleine
uitsteekseltjes -oortjes;
c. hettongetje,datalseenvoortzettinggezienmoetwordenvanhet
vlies,datdebinnenzijdederbladschedebekleedt.
Determinatietabel
la De aartjes zijn direct - zonder of via eenuiterstkort,onvertakt steeltje- optandvormige uitsteeksels der hoofdas
ingeplant(No180,1SI - Aargrassen)
2
b Deaartjeszijndoorkorte,vertaktesteeltjesmetdehoofdas
verbonden; één steeltje draagt meer dan 1 aartje en is
korter dan dit - dichte bloeiwijzen ombuigen! (No 186,
187- Aarpluimgrassen)
6
c Deaartjes zijn doorlange,vertaktestelenmet de hoofdas
verbonden(Nol94- Pluimgrassen)
11
2a De aartjes zijn naar éénzijde gekeerd.Bladeren smal,samengevouwen, hard, ruw. Dichte zoden vormend gras.
No 180Nardusstricta L.,Borstelgras. z;echter aop onze
slechtste,zurehl;zeer fosfaatmijdend.
b Deaartjes zijn aantweezijden vandehoofdas ingeplant.
Ontwikkeldebladerenvlak
3
3a De tandachtige uitsteeksels der hoofdas dragen steeds
groepenvan3aartjes,vanwelkdrietalhetmiddelstegroter
isdan dekortgesteeldezijaartjes. Alleaartjes langgenaald.
No 181Hórdeum secalinumSchreb., Veldgerst. va; graag
opkalkrijkere Heigronden metmatigetot slechtekalitoestand.
b Elketandderhoofdasdraagtslechts 1 aartje
4
4a De aar is niet afgeplat, daar de aartjes (elk met 2 kelkkafjes) met de brede kant naar de hoofdas zijn gekeerd.
Gras met onderaardse uitlopers.No 182Elytrigia répens
Nevski, Kweek,za; kalkminnend; zeer resistent, zowel
tegendroogte,overstromingalsstrengevorst.
Vandezesoorttreft mengenaaideenongenaaide,kale
enbehaardevormenaan.
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b De aar is afgeplat, daar de aartjes (zijaartjes met 1,topaartjemet2kelkkafjes) metdesmallekantnaardehoofdaszijngekeerd
5
5a Dekroonkafjes vanduidelijke kafnaalden voorzien.Stengel bovenaan wat ruw. Ook bij jonge spruiten komt het
jongsteblad opgerold tevoorschijn. No 183 Lóliummultiflórum Lamk.,Italiaansraaigras, waarvan de ssp. gaudini
S. & K., Westerwolds raaigras, een krachtig groeiende,
éénjarige vorm is. Slechts ingezaaid en dan vaak enkele
jarenstandhoudend;zout-dochnietkouderesistent.
b Kroonkafjes zonder kafnaalden. Stengel bovenaan glad.
Bij kleine spruiten is hetjongste blad gevouwen. No 184
LóliumperénneL.,Engelsraaigras. za;hetveelvuldigstop
behoorlijkvruchtbare,vooralniet tenattegraslanden;bevorderd door beweiden; weinig winterhard, maar zoutresistent.
6a Aartjes naar tweezijden gericht; dehoofdas aan éénzijde
zichtbaar; dezelaatsteheenenweergebogen.Jongsteblad
gevouwen. No 185 Cynosurus cristàtus L., Kamgras,a;
bij voorkeur in ew met matige fosfaattoestand; weinig
winterhard.
b Aartjes alzijdig om dehoofdas, dezelaatste niet heen en
weergebogen
7
la Aartjes vrij los om dehoofdas gerangschikt, de onderste
op wat langere steekjes dan de bovenste. Bladbasis (en
oortjes) der jonge bladeren duidelijk behaard; de jonge
bladeren rieken bij wrijving of nog sterker bij indrogen
aangenaam naar cumarine.In kleinepollen groeiend. No
186AnthoxänthumodorâtumL., Reukgras. za; speciaalin
arme,zurehl.
b Aartjes dichtomdehoofdas;deaarpluimvrijzuivercilindrisch.Geenbeharingofcumarinegeur
8
8a Doordat dekelkkafjes aanhuntopineenduidelijkestekelpunt uitlopen, draagt elk aartje twee even lange doornachtige uitsteeksels. De kroonkafjes zonder kafnaald.
Aarpluim normaal groen. No 187 Phléum praténse L.,
Timothee.a;graagopniettevochtige,goedeweiden.
b Geen doornachtige uitsteeksels aan de kelkkafjes, maar
met één kafnaald aan het onderste kroonkafje. Aarpluim
lichtofdonkergrijsgroen
9
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9a Grasmetknolvormigverdikteonderstestengelleden(vaak
in de grond!) en kelkkafjes met spitse toppen. No 190
Alopecürus bulbósus Gouan, Knolvossestaart. z, maar va
opofbijziltegronden..
b Geenknolvormigverdiktestengelvoet
10
10a Plant vrij fors en mede door haar vroege bloei in haar
milieuopvallend.Aarpluimtot 1 cmdik.Bladerenmet afgeronde tong. No 188 Alopecürus pratensis L.,Beemdvossestaart. va,maarzainvrijvochtige,kalkrijkerehwop
kleigronden; typisch voor lagere hw op uiterwaarden.
b Plant niet fors en niet opvallend. Aarpluim minder dan
0,6cmdik.Bladerenmeteenlange,spitsetong.Kussensof
eenviltigezodevormend.Stengelknievormiggebogenen
onder deknopen vaak blauw berijpt. No 189 Alopecürus
geniculatus L., Gekniktevossestaart, a; op natte plaatsen
van behoorlijke vruchtbaarheid, maar minder hogekalktoestand.
11a Aartjes tot enkele propvormige kluwens bijeengevoegd.
Hetjongsteblad scherpgevouwentevoorschijn komend,
ook despruitensterkafgeplat. Inpollengroeiend.No 191
Dâctylis glomerâta L., Kropaar. va; voorkeur voor drogere,kalkrijkegronden;verdraagtgoedschaduw.
b Geenkluwensvanaartjes
12
12a Inplaatsvaneenvliezigtongetje bevindtzichopdegrens
bladschijf-bladschede eenkranshaartjes (loep)
13
b Steedseenvliezigtongetje aanwezig,alisditsomskorten
alisdebladbasisduidelijkbehaard
15
13a Aartjes met zilverwitte haren, dietussen debloemen zijn
ingeplant. Stengelbladeren meer dan 1,5 cmbreed. Pluim
donkerbruin. No 192 Phragmites communis Irin., Riet.
na;grasvanvochtigeplaatsen,noghetmeestineh.
b Geenzilverwitteharenindeaartjes. Bladerensmallerdan
1,5cm
14
14a Meerdan20aartjes;bloempjesmetviolettehelmknoppen.
Jongsteblad'gerold.Vaakinforsepollengroeiend.No193
Molinia caerulea Moench, Pijpestrootje. na; maar za in
onzearmste,nattehl;verdwijnt doorbemestingenbeweiding.
b Minder dan20aartjes, licht-tot bruingroen. Jongsteblad
gevouwen. No 194Sieglingia decümbensBernh., Tandjes93

gras,na; echter a op de zuurste eh met een slechte fosfaat-enkalivoorziening.
15a Er is per aartje minstens één duidelijke, minimaal 1mm
uitstekende,kafnaald
16
b De bloempjes hebben geen kafnaald of slechts een kort,
minderdan1 mmuitstekendpuntje
23
16a Aantalbloemenperaartjemeerdan4
17
b Aantalbloemenperaartje4ofminder
19
17a Bladeren der grondspruiten hard, draadvormig en vrijwel
dichtgevouwen.Stengelbladerenvlak,vanbovenzeerkort
en dicht behaard (loep). No 195 Festüca rubra L.,Rood
zwenkgras.za; opallerleigronden,maar 'tmeestopdroge
enmindervruchtbare;verdraagtzout.
b Onderste bladeren vlak.Allebladeren duidelijk zichtbaar
behaard
18
18a Aartjesmetbehaardekelkkafjes. No 196BrómusmollisL.,
Zachtedravik.va;éénjariggrasvanniettezurehw.
b Aartjes metkalekelkkafjes. No 197BrómusracemósusL.,
Trosdravik. na; éénjarig gras in hw met betere kalktoestand.
19a Aartjes klein, ± 2mm,éénbloemigmet 1 kafnaald. Tongetje relatief zeer lang en puntig. Plant nergens behaard,
ook niet op de stengelknopen. Een viltige zode vormend
gras. No 198Agróstis canina L., Kruipendstruisgras. va;
meestinarme,natte,zurehl.
b Aartjes meer dan 3mm lang, 2-4-bloemig. Plant kaal of
behaard
20
20a Jongste blad gevouwen te voorschijn komend. Aartjes
groot,meerdan 12mmlang,omhooggericht enmeestmet
3 kafnaalden. No 199 Helictotrichon pubéscens Pilg.,
Zachtehaver, z; duidelijk kalkminnend; in droge, meest
armehl(hogeuiterwaarden).
b Jongstebladerengerold.Aartjeskorterdan12mm(zonder
dekafnaalden)
21
21a Aartjes meest 2-bloemig, doch slechts met één kafnaald.
Bladeren fluweelachtig aanvoelend. Gras met onderaardse uitlopers. Stengel speciaal op de knopen behaard.
No200HólcusmollisL.,Zachtewitbol. z;bijvoorkeur op
zandgrondbijstruikgewas.
b 2-4kafnaalden peraartje
22
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1
22a Onderstebladschedenenbladeren kaalof spaarzaam behaard. Meeste aartjes met 1lange en meest ook nog 1
korte kafnaald. No 201 Arrhenâtherum elâtius P.B.,
Frans rmigras, na; duidelijk kalkrninnend hl-gras;
voorkeurvoordrogere,lichteregronden.
b Onderste bladscheden en bladeren duidelijk behaard.
Meeste aartjes met 3 of 4 kafnaalden. No 202 Trisétum
flavéscens P.B., Goudhaver. na; 't meest op armere, kleihoudendegronden(b.v.rivierkleigebied).
23a Planten met min of meer naaldvormige stengelbladeren,
diegeheelofgrotendeelsgeslotenblijven
24
b Plantenmetvlakkestengelbladeren
25
24a Tongetje duidelijk boven de bladschijf uitstekend. Uitlopervormend gras. No 203 Puccinélüa maritima Pari.,
Kweldergras. z; op lage, zilte graslanden (kwelders) za.
b Tongetje niet boven de bladschijf uitstekend. Meest in
kleinepolletjesgroeiend.No204FestücaovinaL.,Schapegras,z, maar a in zure eh met uiterst slechte fosfaat- en
kalitoestand.
25a Bladerengeheelzonderribben;hetjongstebladgevouwen. 26
b Bladeren met duidelijke ribben; bij zwakkeribbing ishet
jongstebladgerold
28
26a Zeerfors grasmetpluimenvan2dmofmeer.Zeerduidelijke dwarsverbindingen in de bladschede, diezich,tegen
het licht gezien, als donkere dwarslijntjes voordoen.
No 205 Glycéria maxima Holmb., Liesgras. na; nog het
meestopnatte,weinigbeweideplaatsen.
b Niet zeer forse grassen met kortere pluimen en zonder
dwarsverbindingen
Habe
21aTongetjebijdejonge,slappespruitenkort,bijhetbovenste
stengelblad ± 5mm oflanger, spits.Jongebladeren dun
en relatief smal en sterk glanzend. Stengel tamelijk ruw,
meestmeer dan 30cmhoog.Grasmetbovengrondse uitlopers. No 206 Póa trivrälis L., Ruw beemdgras. za; op
goedegronden, verdraagt slecht droogte,dankleurspoedigpaarsofbruin.
b Bladachterzijde matig glanzend; blad vrij stijf en - bij
doorzicht - meest met enkele lichte lijntjes, vooral naast
demiddennerf.Tongetje bijjonge spruiten zeerkort, een
V-vormigzoompjevormend,bijhet bovenste stengelblad
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± 3mm, afgerond. Stengel glad. Onderaardse uitlopers.
No 207Póa pratensisL., Veldbeemdgras. za; 't meest op
drogegrondenmetgoedevruchtbaarheidstoestand.
c Bladachterzijde nagenoegdof. Tongetjebijdejongespruitenenbijdestengelbladerennagenoegevenlang:± 2mm,
melkwit. Bladeren geelgroen, teer. Onderste etage van de
pluim met ten hoogste 2zijtakken. Veelen snel bloeiend,
loswortelend entenhoogstemetkortebovengrondseuitlopers.No208PóaannuaL.,Straatgras.a; eenjarige soort
vanbeteregronden;verdraagtuitstekendbetreden.
28a Kelkkafjes veel korter dan de gezamenlijke bloemen van
hetaartje.Aantalbloempjesmeerdan4
35
b Kelkkafjes vrijwel even lang of zelfs langer dan de gezamenlijke bloempjes (of het bloempje). Aantal bloempjes
minderdan4
29
29a Bladscheden en bladerenfluweelachtigaanvoelend. In de
onderste bladscheden scherp afstekende violette lijnen.
Polvormend gras. No 209 Hólcuslanätus L., Witbol. za;
hetmeestopvochtige,zurepercelenopzandenveengrond
vanmindergoedebemestingstoestand;minderinew.
b Bladscheden enbladerennietfluweelachtigbehaard. Kale
of slechts spaarzaam behaarde bladeren. Geen violette
lijnen
30
30a Bladerenuiterstruwmetenkelegrove,driehoekigenerven,
waartussen bij doorzicht het bladmoes wit doorschijnt.
Tongetje lang,zeerstevigenvuilwit. Opvallend, inpollen
groeiendgras.No 210DeschämpsiacespitósaP.B.,Smele.
na;'tmeestopvochtige,zuurderegronden.
b Bladeren niet zeerruw,met meer dan 7ribben. Bij doorzicht het bladmoesslechtsietslichtgroen. Tongetje anders 31
31a Plantmeestmeerdan1 mhoog.Bladerenmeerdan12mm
breed. Pluim dicht en gelobd.Tongetje lang,wit.No211
PhalârisarundinâceaL.,Rietgras.va;vochtminnend.
b Plant meest wat lager dan 1m, met smallere bladeren.
Aartjesmeerhomogeenindepluimverdeeld
32
32a Indemiddelstestengelknopenisdeplantvaakvertakt.De
pluimheeft een duidelijke rode kleur enin de1-bloemige
aartjes staanwitteharen.No212Calamagróstiscanéscens
Roth, Pluimstruisriet. z; nog 't meest op zeer vochtige,
venigegrond.
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b Geen vertakkingin de stengelknopen. Pluim ten hoogste
meteenroodachtigwaas.Geenwitteharenindeaartjes. . 33
33a Aartjes rondachtig, niet meer dan 50 per pluim. Lentebloeier; evenals Anthoxanthumodoratum met cumarinegeur. No 213 Hieróchloë odoràta P.B., Veenreukgras.
z;nog'tmeestopzeervochtige,venigeplaatsen.
b Aartjes langwerpig, klein, 1-bloemig, meer dan 50 per
pluim.Bloeitijdnietvoorjuni
34
34a Pluimkegelvormig,na debloeitijd samengetrokken.Tongetje van de stengelbladeren lang en puntig, hoewel met
minofmeerafgeronde top.Inhetbezitvanbovengrondse
uitlopers; een dichte, viltige zode vormend. No 214
Agróstis stolonifera L., Fiorien. za; zoutresistent; minder
opdroge,sterkzureenarmegronden.
b Pluimeivormig,nadebloeiuitgespreidblijvend. Tongetje
van de stengelbladeren kort en afgeknot of wel scheef.
No215AgróstistenuisSibth.,Gewoonstruisgras.a; vooral
inewopdroge,armere,zurezandgrond.
35a Hetjongstebladkomtgevouwentevoorschijn.Indebladschede zeer duidelijke dwarsverbindingen, die zich bij
doorzichtalskorte,donkerelijntjes voordoen
36
b Hetjongstebladgerold.Geendwarsverbindingen . . . . 37
36a Pluimgroot,naarallezijdenuitstaand;aartjeskleinerdan
1cm.Bladerenstijf,tongetjerelatiefkortmetuitgetrokken
punt in het midden. No 205 Glycéria maxima Holmb.
Liesgras. na; nog het meest op natte, weinig beweide
plaatsen.
b Pluim lang en smal, meestal samengetrokken, de ver uit
elkaar staande aartjes langs de spilliggend,naaréénzijde
gericht. Aartjes langer dan 1,5 cm. Bladeren vrij slap;
tongetjezeerlangenaandetopmeestingescheurd.No216
GlycériaflüitansR.Br., Mannagras, va; zeer vochtminnend;opniettezuregronden.
37a Aartjes rondachtig, hangend, tot 7 mm lang. Bladeren
zwak geribd met nagenoeg doffe onderzijde. No 217
BrizamédiaL.,Trilgras.z;nog'tmeestinarmerehl.
b Aartjes langwerpig, meest meer dan 10 mm. Soms hele
pluimtakken overhangend, dus niet alleen de afzonderlijke aartjes. Bladeren sterk geribd met glanzende onderzijde
38
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38a Aan de bladbasis enkele wimpers (loep!). Bladeren hard.
Pluim met overhangende takken. Aan sloot- of greppelranden inflinke pollen groeiend. No 218Festûcaarundinâcea Schreb., Rietzwenkgras, na; duidelijk meer in het rivieren-en kustgebied.
b Geenwimpersaan debladbasis. Bladeren niet hard. Pluim
tijdens debloei uitgespreid, er voor en er na samengetrokken. Meer verspreid groeiend. No 219 Festüca pratensis
Huds.,Beemdlangbloem. za.

AFBEELDINGEN
Afk.

180. Nardus stricta L.
181. Hordeum secalinum Schreb.
182. Elytrigia repens Nevski
183. Loliummultifiorum Lamk.
184. Loliumperenne L.
185. Cynosurus cristatus L.
186. Anthoxanthum odoratum L.
187. Phleumpratense L.
188. Alopecuruspratensis L.
189. Alopecurusgeniculatus L.
190. Alopecurus bulbosus Gouan
191. Dactylis glomerata L.
192. Phragmitescommunis Trin.
193. Molinia caerulea Moench
194. Sieglingia decumbens Bernh.
195. Festucarubra L.
196. Bromus mollis L.
197. Bromusracemosus L.
198. Agrostis canina L.
199. Helictotrichon pubescens Pilg.

Borstelgras
Veldgerst
Kweek
Italiaans raaigras
Engels raaigras
Kamgras
Reukgras
Timothee
Beemdvossestaart
Geknikte vossestaart
Knolvossestaart
Kropaar
Riet
Pijpestrootje
Tandjesgras
Rood zwenkgras
Zachte dravik
Trosdravik
Kruipend struisgras
Zachte haver
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N
Hs
Ely
Lm
Lp
Cy
Ao
Phl
Ap
Ag
Ab
D
Phrag
M
S
Fr
Bm
Br
Ac
Heli

Wrd.
cijfer

0
7
5
8
10
7
4
9
7
3
3
6
1
2
3
4
3
3
2
8

Allesvrijwel op natuurlijke grootte
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Alles vrijwel op natuurlijke grootte

700

Wrd.
cijfer
3
Hm
Arr
8
Tris
7
Puem
7
Fo
1
Gm
4
Pt
8
9
Pp
4
Pa
5
Hl
De
0
Pha
6
Calam 2
3
H
5
As
At
4
Gf
4
Bri
4
Fa
4
Fp
9
Afk.

200. HolcusmollisL.
201. ArrhenatherumelatiusP.B.
202. TrisetumflavescensP.B.
203. PuccinelliamaritimaPari.
204. FestucaovinaL.
205. GlyceriamaximaHolmb.
206. PoatrivialisL.
207. PoapratensisL.
208. PoaannuaL.
209. HolcuslanatusL.
210. DeschampsiacespitosaP.B.
211. PhalarisarundinaceaL.
212. CalamagrostiscanescensRoth
213. HierochloëodorataP.B.
214. AgrostisstoloniferaL.
215. AgrostistenuisSibth.
216. GlyceriafluitansR.Br.
217. BrizamediaL.
218. FestucaarundinaceaSchreb.
219. FestucapratensisHuds.

Zachtewitbol
Fransraaigras
Goudhaver
Kweldergras
Schapegras
Liesgras
Ruwbeemdgras
Veldbeemdgras
Straatgras
Witbol
Smele
Rietgras
Pluimstruisriet
Veenreukgras
Fiorien
Gewoonstruisgras
Mannagras
Trilgras
Rietzwenkgras
Beemdlangbloem
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LIJST VAN O P G E N O M E N PLANTESOORTEN
MET A A N D U I D I N G VAN D E I N DE P R A K T I J K

GEBRUIKTE

AFKORTINGEN

Flg.

Aardbeiklaver
Achilleamillefolium L.(Ach) . .
- ptarmica L.(Achpt)
Acorus calamus L.(Acor) . . . .
Agrostiscanina L.(Ac)
- stolonifera L.(As)
- tenuisSibth. (At)
Aiugareptans L.(Aju)
Akkerdistel
Akkerhoornbloem
Akkermunt
Akkerpaardestaart
Akkerwinde
AlliumvinealeL.(All)
Alopecurus bulbosus Gouan (Ab) .
- geniculatus L.(Ag)
- pratensis L.(Ap)
Angelica sylvestris L.(Ang) . . . .
Anthoxanthum odoratum L.(Ao) .
Anthriscus sylvestris Hoffm. (Anth)
Armeriamaritima Willd.(Arm)
Arrhenatherum elatiusP.B. (Arr). .
Artemisiamaritima L.(Art) . . .
Aster tripolium L.(Ast)
Basterdklaver
Beemdgras
Beemdlangbloem
Beemdvossestaart
Bellisperennis L.(Bel)
Bereklauw
Bergdravik
Biezeknoppen
Biggekruid
Blauweknoop
-zegge
Blekezegge
Blondezegge
Boerenwormkruid
Borstelgras
Brizamedia L.(Bri)

49
75
160

23, 198
27,214
28,215
140
60

142
51
117
94
190
22, 189
26, 188
79
17, 186
80
96
13,201
74
134
50

19,219
26, 188
136
81

57
165
141

176
2, 180
29,217
102

Blz.
70
15,17

31
22
46,47,52,94
56,57,97
54,55,97

27
12
25
28
10
23
19
64,93
52,53,93
54,55,93

16
58,59,60,92

16
19
54,55,62,95
15,18

27
70
67
50,51,98
54,55,93

27
16,17,27

64
11
31,33
25,30

70
71
71
16,32
40,41,91
52,53,97

Fig.
BromuserectusHuds.(Be)
- inermisLeyss
- mollisL.(Bm)
- racemosusL.(Br)
Brunei
CalamagrostiscanescensRoth(Calam) .
CalthapalustrisL.(CaD
CampanularotundifoliaL.(Camp) . .
Capsellabursa-pastorisMed.(Caps) . .
CardaminepratensisL.(Card) . . . .
CarexdistichaHuds.(Cd)
-flaccaSchreb. (Cflac)
-hirtaL.(Ch)
- hostianaDC.(Chos)
- nigraReichard(Cni)
- ovalisGood.(Cova)
- pallescensL.(Cpall)
-paniceaL. (Cpa)
- pulicarisL.(Cpul)
- ripariaCurt.(Crip)
- spicataHuds.(Cspi)
CarumcarviL.(Carum)
CentaureapratensisThuill.(Centpra) .
CerastiumarvenseL.(Cerar)
- holosteoides Fr.(Cer)
ChrysanthemumleucanthemumL.(Chr)
Cichorei
CichoriumintybusL.(Cich)
CirsiumarvenseScop.(Cir)
- dissectumHill(Cird)
- palustreScop.(Cirp)
- vulgareTen.(Cirv)
ColchicumautumnaleL.(Col) . . . .
ComarumpalustreL.(Com)
ConvolvulusarvensisL.(Cona) . . . .
CrépisbiennisL.(Crep)
CynodondactylonPers.(Cyno) . . . .
CynosuruscristatusL.(Cy)
DactylisglomerataL.(D)
DaucuscarotaL.(Dauc)
DeschampsiacespitosaP.B.(Dc) . . .
Dotterbloem
Duizendblad
Echtwalstro
Egelboterbloem
EleocharispalustrisR.etSeh.(Eleo) . .

-
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147
139
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Fig.
Elytrigia pungensTutin (Elyp)
- repensNevski (Ely)
Engelsgras
-raaigras
Engelwortel
Equisetum arvenseL. (Ea)
-fluviatileL. (Ef)
- palustreL.(Ep)
EriophorumangustifoliumHonckeny(Erio)
Eryngium campestreL. (Eryn)
Euphorbia esulaL.(Euph)
Festucaarundinacea Schreb.(Fa) . . . .
- fallax Thuill
- longifolia Thuill
- ovina L.(Fo)
- - v a r . duriuscula Koch
- pratensis Huds.(Fp)
- rubra L.(Fr)
Filipendulaulmaria Maxim. (Fil) . . . .
Fiorien
Fioringras
Fluitekruid
Fransraaigras
Galium hercynicum Weig.(Gaih) . . . .
- mollugo L.(Gaim)
- palustreL.(Gaip)
- uliginosum L.(Gaiul)
- verum L.(Gaiv)
Geelhartie
Gekniktevossestaart
Gelewaterkers
Gentiana pneumonanthe L.(Gent) . . .
Gerandeschijnspurrie
Geranium molleL. (Ger m)
Gerstgras
Gewoneereprijs
-zegge
Gewoon struisgras
Gladwalstro
Glauxmaritima L.(Glaux)
Glechomahederacea L.(Glech)
GlyceriafluitansR. Br. (Gf)
- maximaHolmb.(Gm)
Goudhaver
Grasklokje
Grasmuur
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50,51,58,91
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16,184

44,45,50,92
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51
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101
59
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19,219
1,195

16
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10
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20
12
13,26
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42,43
42,43,95
42,43
50,51,98
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83

16

27,214

56,57,97

80

65
16

13.201

54,55,62,95

69

13
13
13
13
13
24

-

66
68
67
123
22,189

162
132
90
167

152
177
28,215

133
151
15,216
14,205
24,202

147
93

52,53,93
31,32

26
18
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67
29
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54,55,97

13
27
29
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46,47,95,97
60.61,62,95
18,28
19.24,27

Fig.
Grauwewilg
Grotebrandnetel
-pimpernel
-ratelaar
-weegbree
Handjesgras
Hardzwenkgras
Hazezegge
Heelblaadjes
Heermoes
Heksenmelk
HelictotrichonpubescensPilg.(Heli) . .
HeracleumsphondyliumL.(Hera) . . .
Herderstasje
Herfstleeuwetand
Herfsttiiloos
Hertshoornweegbree . . . * . . . . .
HieraciumpilosellaL.(Hierp) . . . .
HierochloëodorataP.B.(H)
HolcuslanatusL.(Hl)
- mollisL.(Hm)
Holpiip
Hondsdraf
Hondsviooltje
Hoornbloem
Hopklaver
.
HordeumsecalinumSchieb.(Hs) . . .
HydrocotylevulgarisL.(Hydro) . . .
HypochaerisradicataL.(Hyp) . . . .
IrispseudacorusL.(Iris)
Italiaansraaigras
Jakobskruiskruid
JuncusarticulatusL.(Ja)
-conglomeratusL. (Jcon)
-effususL. (Jef)
- gerardiiLoisl.(Jg)
Kalejonker
Kalmoes
Kamgras
Karwij
Karwijvarkenskervel
Kattedoorn
Kattestaart
Kleinebevernel
-brandnetel
-klaver

155
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159
107
175
115
51
127
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81
139
138
54
169
120
213
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165
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172
95
57
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62
8.185
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73
38
64
88
156
44
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10
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19
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Fig.
-pimpernel
Kleineratelaar
-valeriaan
Kleverigwalstro
Klokjesgentiaan
Knautia
- arvensis Coult. (Kn)
Knolboterbloem
Knolvossestaart
Knoopkruid
Koekoeksbloem
Kraailook
Kropaar
Kruipende boterbloem
Kruipend struisgras
Kruipganzerik
Kruipwilg
Kruisdistel
Krulzuring
Kweek
Kweekdravik
Kweldergras
Lathyrus palustris L.(Lpal) . . . .
- pratensis L.(Lpra)
Leontodon autumnalis L.(Leo) . . .
- hispidus L.(Leohis)
- nudicaulis Banks(Leonud) . . . .
Lidrus
Liesgras
Liggendeklaver
-vetmuur
Liggendwalstro
Linumcatharticum L.(Linum) . . .
Lis
Loliummultiflorum Lamk. (Lm) . . .
- perenne L.(Lp)
Lotus corniculatusL.(Loc)
- uliginosus Schk. (Lou)
Luzulacampestris DC. (L)
Lychnisflos-cuculiL.(Lfc)
Lycopuseuropaeus L.(Lyc)
Lysimachia nummularia L.(Lys num)
- vulgarisL.(Lysv)
Lythrum salicaria L.(Lyth)
Madeliefje
Mannagras
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170
170
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190
161
131
94
7,191

17
30
26
13
26
25,30,32
25,30,32

14
64,93
25,29,30,33

26
19
48,49,93

70

14

23,198

46,47,52,94

116
59
157
34,182

14
23
12
30
50,51,58,91

-

64

5,203

40,41,95

40
39
138
163
164
53
14,205

45
91
69
123
99
21,183
16.184

48

100
131
158
129
65
64
136
15,216
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18
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26
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26
13,25
13.25,27

27
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Fig.
Mannetjesereprijs
Margriet
MedicagofalcataL.(Medf)
- lupulinaL.(Med 1)
Melkkruid
MenthaaquaticaL.(Mentaq)
- arvensisL.(Mentar)
Moerasbeemdgras
Moeraskers
Moeraslathyrus
Moeraspaardestaart
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moerasvergeet-mij-nietje
Moerasviooltje
Moeraswalstro
Moeraszoutgras
MoliniacaeruleaMoench(M)
Morgenster
* ••
Muizeoor
r. .
Muur
Muurpeper
MyosotiscaespitosaK.F.Schulz(Myoc)
- scorpioidesL.(Myos)
NardusstrictaL.(N)
Oeverzegge
OnonisspinosaL.(Ono)
OrnithogalumumbellatumL.(Orum) .
Paardebloem
Pastinaak
PastinacasativaL. (Pas)
Peen
Penningkruid
Perzikkruid
PeucedanumcarvifoliaVill.(Peucar) .
PhalarisarundinaceaL.(Pha)
PhleumpratenseL.(Phl)
PhragmitescommunisTrin.(Phrag) . .
Pijpestrootje
PimpinellasaxifragaL.(Pimp)
Pinksterbloem
Pitrus
PlantagocoronopusL.(Plantc) . . . .
- lanceolataL.(Plant1)
- majorL.(Plantm)
- maritimaL.(Plantmar)
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142

168
40
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121
148
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97a
33,193

98
120
128
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122
121

56,57,93

19
24
26
24
25
25

2,180

40,41, 91

-

71

38
103
137
82
82
77
129

11,68

21
27.31, 33

73

16
16
15
26
23
15

18.211
25.187
32,192
33,193

54.55,96
52,53, 56,57.92
56,57,93
56,57,93

-
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16
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29
13
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17
16
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21,22
22,28
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Fig.
- media L.(Plant med)
Pluimstruisriet
Poa annua L.(Pa)
- nemoralis L.(Pn)
- palustrisL.(Ppal)
- pratensis L.(Pp)
- trivialis L.(Pt)
Poelruit
Polygala vulgaris L.(Polyv) . . .
Polygonum amphibium L.(Pol am)
- aviculare L.(Polav)
- hydropiper L.(Polh)
-mite Schrank
- persicariaL.(Polpers)
Potentilla anglica Laich.(Pot a) . .
- anserina L.(Potans)
- erecta Räuschel(Pote)
- reptans L.(Potrep)
Prunella vulgaris L.(Prun) . . . .
Puccinellia distans Pari.(Pued) . .
- maritima Pari. (Puem)
Pulicaria dysenterica Bernh. (Puli) .
Ranunculus acrisL.(Rana) . . .
- bulbosus L.(Ran b)
- ficaria L.(Ran fic)
- flammula L.(Ran fl)
- repensL.(Ran r)
Reukgras
Rhinanthus glaberLamk. (Rhin g) .
- minor L. (Rhin m)
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Rietzwenkgras
Rodeklaver
Rolklaver
Ronderus
Rood zwenkgras
Rorippa amphibia Besser (Ror a)
- islandica L. (Rori)
Ruigeleeuwetand
-weegbree
-zegge
Rumexacetosa L.(Rum)
- acetosella L.(Rum ella)
. . . .
- crispusL.(Rumcr)
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78
135
113
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22
62,63,96
48,49,96

64
64
40,48,49,96
48,49,95

15
24,27

-

23
23
23
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23
14
16
12
14

-

25,29
46,47
40,41,95

84
63
72
126

5,203

115
166
71
150
105
70
17,186

159

112
32,192
18,211
20,218

46
48
102
1,195

162
168
163
108

109
110
157
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32
14
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22,27

14
58,59,60,92
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30
23
56,57,93
54,55.96
58,59,98
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21
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31,32

32
31,32

22
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23
23
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- obtusifoliusL.(Rumobt)
- thyrsiflorusFingern
Ruwbeemdgras
SaginaprocumbensL.(Sag)
SalixcinereaL. (Salci)
- repensL.(Salr)
SanguisorbaminorScop.(Sangm) . .
- officinalis L.(Sango)
Schaduwgras
Schapegras
Schapezuring
Scherpeboterbloem
SedumacreL.(Sed)
SenecioaauaticusHill(Senaq) . . .
- jacobaeaL.(Senj)
SieglingiadecumbensBernh.(S) . . .
Sikkelklaver
Smalleweegbree
Smeerwortel
Smele
Spaanseruiter
Speenkruid
Speerdistel
SpergulariamarginataKittel(Spergm)
- salinaJ. etC.Presl(Spergs) . . . .
Stekelzegge
StellariagramineaL.(Stelgram) . .
- mediaVill.(Stelmed)
-palustrisRetz.(Stelpal)
Straatgras
Strandkweek
Strandzoutgras
SuccisapratensisMoench(Suc) . . .
Symphytumofficinale L.(Sym) . . .
TanacetumvulgareL. (Tana) . . . .
Tandjesgras
Taraxacumofficinale Web. (Tar) . . .
ThaHctrumflavumL. (Thal) . . . .
Tijmbladigeereprijs
Timothee(gras)
Tormentil
TragopogonpratensisL.(Trag) . . .
TrifoliumcampestreSchreb.(Tcam) .
- dubiumSibth.CTd)
- fragiferum L.(Tfra)
- hybridumL.(Thyb)

-
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23
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48,49.95
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17
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42,43.95
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89a
89
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166
118
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4,194

42
106
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6,210

58
150
61
90

174
93
128
92
10,208
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141
119
176
4.194

137
78
144
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Fig.
Trifolium pratenseL.(Tpra) .
- repens L.(Tr)
Triglochin maritimaL.(Trigm)
- palustris L.(Trigp) . . . .
Trilgras
Trincia
TrisetumflavescensP.B.(Tris).
Trosdravik
Tweejarig streepzaad
Tweerijige zegge
Urtica dioica L.(Ur d) . . . .
- urensL.(Uru)
Valeriaan
ValerianadioicaL.(Vald) . .
- officinalis L.(Valo) . . . .
Varkensgras
Veenpluis
Veenreukgras
Veenwortel
Veldbeemdgras
Veldbies
Veldereprijs
Veldgerst
Veldlathyrus
Veldzuring
Veronica arvensis L.(Verar) .
- chamaedrys L.(Vercham) . .
- officinalis L. (Veroff) . . . .
- serpyllifolia L.(Ver serp) . .
Viciacracca L.(V)
Vijfvingerkruid
Viola canina L.(Vioc) . . . .
- palustris L.(Viop)
Vleugeltjesbloem
Vlozegge
Vogelmelk
Vogelwikke
Vossestaart
Wateraardbei
Waterbies
Waterkruiskruid
Watermunt
Waternavel
Waterpeper
Waterrus
Wederik
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173
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11,207
100
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39
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41
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145
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41
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114
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Westerwoldsraaigras
Wildebertram . . .
Witbol
Witteklaver . . . .
Wolfspoot
Zachte d r a v i k . . . .
- duizendknoop . .
-haver
- ooievaarsbek . . .
-witbol
Zeealsem
Zeeaster
Zeegroenemuur. . .
-zegge
Zeevlotgras
Zeeweegbree . . . .
Zenegroen
Zilteschijnspurrie . .
Ziltvlotgras . . . .
Zilverschoon . . . .
Zodevergeet-mij-nietje

160
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47
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9,199
167
36,200
74
134
92
104
140
84
122
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